
1 КНИГАТА НА ЕПАРХА 

. „Книгата на Епарха“ се нарича издаденият по времето на император Лъв VI (886 —912) 
едикт на градския префект в Цариград, c който ce установяват правата и задълженията 
на цариградските цехове. B нея има и някои по-късни добавки от времето на император 
Никифор Фока (963—969). В „Книгата на Епарха“ се споменава за търговски стоки, внасяни 
в Цариград от България и от земи с българско население. Тези сведения имат голямо зна- 
чение за проучването на външната търговия на България в края Ha ІХ и началото на X в. 
Освен това „Ккигата на Епарха“ съдържа изобилни данни за организацията на занаятчийското 
производство във Византия през същото време. 

РЪКОПИС: J--cod. Jenevensis gr. 23 (ХІҮ s.). 

ИЗДАНИЯ: J. Nicole. Le livre du préfet ов Pédit de l'empereur Léon le Sage sur les corporations de 
Constantinople Genève 1893. - P. Zepos, Jus Graecoromznum, H, Athen, 1931, p. 319—392. 

КНИЖНИНА : Krumbacher, GBL, p. 609. -- W. Heyd, Histoire du commerce de Levant, l, Leipzig, 1923, 
р. 81 — A. Stóckle, Spütrómische und byzantinische — Zünfie, Leipzig, 1911, p. 135—156. — Ив. Саквзов, 
Известия за българската търговия в Цариград през X в. ИИД, VI (1924), стр. 195—203. — /v. Sakdsov, 
Bulgarische — Wirtschaftsgeschichte, Berlin — Leipzig, 1929, p. 65—66. — G. Brátianu, La commerce bulgare 
dans РЕтрие byzantin et le monopole de l'empereur Léon VI à Thessalonique, Сборник в памет на проф. I. Ников 
София, 1940, стр. 30—36. .-- Е. Э. Липшиц, К вопросу о городе в Византии в УШ-Х g., BBp, УТ (1953), 
стр. 113—132. — М. Я. Сюзюмов, Книга Епарха, Свердловск, 1949. — А. JT. Каждан, Цехъ и государственные 
мастерские в Константинополе в IX—X mm, BBp, VI (1953), стр. 132—156. — Същият, Византийские города, 
VJ—XI B., Советская археология, XXI (1954) стр. 164—188. ВВр, IV (1951), стр. 11—41 сл. — P. А. Ha- 
следова, Ремесло и торговля Фессалоники конца IX — начала X в. по данным Иоанна Каменнаты, BBp. VI, 1956 
стр. 69--70. М. Я. Сюзюмов, Экономические воззрения Льва VI, ВВр, XV (1959), стр. 33—49. E. Черноусов, 
Римские и византиские цехи, ЖМНПр, 1914, ч. 53, стр. 164 сл. — А. E. Boak, The Book of the Prefect, Journal 
of economic and business History, Cambridge, Mass., (1929), 1, p. 597—619. A. P. Christophilopulos. Tò éxoo- 
данд» [if Mov Afovroc то? Хофоб xai ai ovrtegvíoi iv Вобауф, “Aliva, 1985. — B. Тәпкова-Запмова, Към въпроса 
за византийското влияние върху българското облекло през първата българска държава, ИИБИ, 1—2 (1951), 
стр. 300—302. А. П. Каждан, Деревня и город в Византии IX—X вв., Москва 1960, стр. 227..-228. 

2 Грълки извори as българската история, V 
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EPARCHICON BIBLION 

1. De sericaris 

1. Of оомо: egyéaikooar Вата едт 
ида боудгеово dot oxapauáyyu 94дийтаа xoi 
иводфооа 1) йашитдоодіВдолта кой лочавод!рдаоята: 
исуайденда, éxróc vOv xaranepoodeo, ха! тобтаж" 

zoÀvygokor, jj zai кота домах обдаВвачие ga- 
жойат, xoi totoy uetà napaxowx(óoy (p. 35, 
21—36, 3). 

2. De othoniopratis vel linteariis 

1. Ot офютолодли Грот" гадоу, Одер àr 
глаободита Aroiqarros éoyaaía, xà» тє дло 2ло?- 

штоб xd» те ao той Поток jo Кгдаообртов t) 
ёё ал оаодулоте убоас, Якойтов tatum 
КЕсоъводава" подс то уобнуеейнш nup! абтфи 
rolg Весполойтит Абу» êrĝvudrow rær ВоцВа- 
хбчо” yawar, Glia ха! лйо roto 8Еаунгочки 
25 обо» fÉAovor ий деилцтофокво Р ecis Стеоонс 

(p. 39, 1—11). 
Eor ди kOram тъхо" BovAydpgeor Ñ xal Lomy 

КНИГА НА ЕПАРХА 

1. За сирикариите 

1. На сирикариите! се забранява да изра- 
ботват забранените багреници или дълги 
скарамангии?, или месофори? --- жълто-чер- 
вени или зелено-червепи“. Те могат да изра- 
ботват само дрехи от персийския вид? и те 
многоцветни или когато потрябва, и славянски. 
повязки и те с червени ивици. 

2. За отониопратите или платнарите 

1. Отониопратите? или нлатнарите, откъс 
дето и да пристигат ленени изделия, било 

от СтримонЗ, било от Понт" или Керасунт“, 
или от която и да е друга страна, свободно 
да ги купуват, за да ги доставят на дре- 
харите за наметала върху памучни хитони, 
а също и на всички, които искат да ги KY- 
пуват от тях, без да ги продават на други. 

6. Ако бъдат внесени стоки като лен или. 
мед от чужди народи, било българи" или 

во ду ronyuarsia Acor dj ивитос ка! бре ав ñe 

1 Сирикарии — ония, които изработват копринени дрехи. Cpu. H. B. Пигулевская, Византийская дипло- 
MATHA и торговля шелком B, V—VI вв., B B p. Г (1947), стр. 190—191. Цариградските занаятчии и търговци, които 

принадлежали към една и съща професия, били обединепи в отделни кодегии или цехове. Срв. Каждан, Цехы 

в Константинополе в IX—X в., стр. 178. — А. П. Рудаков, Очерки византийской культуры по данным греческой 

агиографии, Москва, 1917, стр. 146—159. — Сюзюмов, Ремесло и торговля в Константинополе, стр. 24. 

2 Скарамангий — официална връхна дреха, един вид кафтан от източен произход. Срв. jV. P. Kondakov, Les 

costumes ortentaux à la cour de Byzance Byzantion, Е (1924), р. 7-.49. — F. Cumont, L'uniforme de la ca- 

valerie orientale et le costume byzantin, Byzantion, И (1925), p. 181- 191. — J. Ivanoff., le costume des anciens 

bulgares. Premier recueil 46946 а la memoire de Théodore Uspensky, Paris, 1980, p. 326. — Твлкова-Заимова 
Към въпроса за византийското влияние върху българското облекло, стр. 299. Cps. Nicole, Le livre du préfet, p. 95. 
3 Меобфроро — дрехи, които се носили над долните дрехи éoóqooa и noA скарамангия. Cps. Nicole op. cit, p. 95. 
* Дрвуатио» e пурпурен копринен плат, два пъти боядисан, първия път светлочервено (OEV) и втория път 
тъмночервено или виолетово. Срв. Пигулевская, noc. съч., стр. 192. Сложният термин пиша водрфдатта озна- 
пава материя, боядисана в жълто и тъмночервено. Пососодватта означава материя, боядисана в зелено и 
тъмночервено. Срв, Nicole, op. cit. p. 94—95. 5 Значението на термина хаталерокиа ис е съвсем уточнено. 
Reiske, Apend. ad. Lib. І De ceremoniis, ed. Bonn., p. 470, превежда натх ... ивта иго’ с „marsupiis in- 
síructa^, като се допуска, ue този израз може да означава „дреха с джобове“ или „дреха или материх C цвят на 
праскова“. Nicole, ор. cit, р. 91 95, приема второто значение. Ако обаче приемем, че тук хаталвоо мии означава 
дреха или материя с прасковен цвят, явява се противоречие със следващия израз хо! тойте» пойтуоокот JH 
TO многоцветни“. Поради това по-вероятно с да предположим, че тук става дума за вид материя или носия, пре- 
несена от Персия — zepouxóv фбођна, срв. Codini Curopalatae De officialibus palatii Coustantinopolitani ed. Bonn, 
р. 38, 9—10. -- Ив. Дуйчев, Славяно-болгарские древности IX-ro века, Byzantinosíavica XI, 1 (1950), стр. 30, бел. 147. 
в daxiolov. фахефиоу платнена повяза за главата, чалма, употребявана от арабите, тюркските народи и др. Вж. 
Du Cange, Glossarum gr. s. v. J. Ebersot, Les arts somptuaires de Byzance, Paris, 1923, р. 126. —- Дуйчев, 
noc. съч., стр. 29--30, бел. 146—147. ? T. e. платнопродавци. 3 Стримон -= византийска тема по долното 

течение на p. Струма. Неточно е изтълкувано това сведение от Ст. Донев, Стоковото производство във фео- 
далва България, ИПр, X (1954) кн. 5, стр. 98, който смята, че български търговци през X B. продавали на 
цариградския пазар ленени тъкашн, изработепи в България. Тема Стримон в края на [X и началото на X в. 
не влизала в границите на българската държава. За тълкуване на това известие срв. Стр. Лишев, За стоково- 
TO производство във феодална България, София, 1957, стр. 24—25. я Понт -.. тема в Мала Азия, на южния 
бряг на Черно море. 19 Гръцки град на малоазийския бряг на Черно море, на залад от Трапезунд. n Tyr 
имаме едно важно сведение за външната търговия на България в края на IX и началото на X в. Срв. №. Så- 
kasov, Bulgarische Wirtschaftsgeschichte, Berlin, 1929, p. 62—64. -- Българските търговци внасяли в Цариград 
пленени материали и мед, От контекста не е съвсем ясно дали тук става дума за суров лен или за пленени“. 

изделия. Изразът лоаупатиа арду „от лепени (матсриали)“ ни дава възможност да предположим, че внасяният 
лен не е бил в съвсем преработено състояние. 



ётёоор «дат поры, o£. додечолойто кой об Guk- 
дандео лоооданВоуёкооау Ех фу ÉT QUW TEXT 

уф» TIVAS, товв та кабробивти ción квитпистотс, 
gite дата faha ПО PAdrrova, sive побуда ха 
хабом, ка вювоувбовооти uer abt. aono v 

roig ё0уко uera стооадиноно?б той adoyov, zal 
ховеж тр» AQUY UUTEL TOLÍTHTUV. HOL тосойто? 
о ёя то» Фо" uota плохоственооа” тле 
noayuurstas oor sis zosíar. Pyovot, vi ÔÈ Aoc 
ÓtÓórce)oaur rotg paredon, Орке даб данра- 
»orreg леу «тт» dvo Вр vótucuo xegánoy Ew el 
дё ис фооад supo та диатетатиео TOUP, TUT- 
тоценоз ха! xovorvoucroc Фидфиожвово той опотие 
umos (p. 40, 10— 26). 
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други (народи), които трябва да бъдат про- 
дадени срещу други стоки, платнарите и 
бакалите!: да вземат и някои от другите 
занаятчии, които притежават търсените стоки, 
било шестлактови или по-тесни копринени 
платове?, било панделки? и копринени тъ- 
кани; заедно с тях да отидат по нареж- 
дане на епарха при чужденците и всички 
заедно да извършат сделката. Представите- 
лите на другите занаяти да задържат от 
стоката толкова, колкото им е потребно, а 
останалото да предалат на платнарите, каго 
вземат от тях за услугата по един керагий? 
на една номизма. Ако някой бъде уличен, че 
постъпва противно на наредбите, да бъде 
бит и остриган и изгонен от цеха. 

Ы 
i Отвачало салдамарите били търговпи на храни. Вж. Du Cange, Gloss. lat, s. v. Salgama, Salgamarius. 

В последствие думата ocAÓapápios получила по-втшроко значение 
пурпурни копринени платове, който бъл гарите 

— търговец на всякакви стоки. 2 Дати 
получавали в замяна за стоките си, Чужденците имали 

право да купуват само шестлактови (1 лакът — 46 см) и по-тесни платове. По-широките (or 7 до 10 лакти) 
били предназначени за нуждите на императорския двор и не били изнасяни в чужбина. Cpr. Nicole, op. cit., 
р. 96. — Ebersolt, op. cit. p. 21. 3 Поема —- ленти, панделки. Срв. Du Cange, Closs. gr. s. У. Пойтдог, 
Const. Porphyrog. De ceremoniis, ed. Bonn, p. 81, 2. — TAeophanis Chronographia, ed. de Boot, p. 232, 9. 
Според  Тълкова-Заимова, Към въпроса за византийското влияние, стр. 301—802, лобубьюр означава вид 
раиран плат, а също и лентите, направени ог този плат. 4 Хаоёою» — ВИД тънък копринен плат. Nicole, 
op. с, p. 29, п. 9, сближава този термин с арабската дума harir, На га — копринен плат, копринена дреха. 
5 Кератий, византийска монета — Пу част ог номизмата. 



I. ЗА СЕДЕМТЕ КЛИМАТА НА ЗЕМЯТА 

Според късноактичните географи познатата повърхност на Земята {ў olxovuérn)} ce 

простирала на север от остров Тула (вероятно Исландия) до остров Тапробана (вероятно 

Пейлон) на юг и от Иберия (Апенинския полуостров) на запад до Индия на изток. Така 

според техните представи тя имала продълговата форма и била измервана от юг на север 

и от запад на изток. Броят на паралелите, с които била измервана земната ширина и дъл- 

жина, се мени според мнението на различните автори. 

Във връзка с това деление древните автори употребявали термина климати. Тези 

климати представлявали определени пояси или области, обикчовено седем, които се про- 

стиради под всеки един от следните поралели: Меройски, Сински, Александрийски, Родоски, 

Хелеспонтски, Понтийски и Бористенски. Всеки климат се намирал на такова разстояние от 

съседния климат на север от него, че времетраенето на най-дългия летен ден Hà паралела, 

който го определя, да бъде с около половин час по-късо от времетраенето на най-дългия 

летен ден на непосредствено следващия паралел, който определя тсзи съседен климат. 

Тези представи за климагите с известни изменения у различните автори във връзка 

с техните географски и астрологически познания били запазени и разработени и в Средно- 

вековието. Тук ние даваме откъси от два ръхописа, издадени от Е. Honigmann, в които 

има някои общи сведения за географското положение на земите покрай Дунав и Черно 

море. Въпреки че тези ръкописи са от по-късно време, някои от данните, които се Ch- 

дърх ёт в тях (сгехєнағгрето ка хазгрите), доват основание да се приеме. че текстът е 

писан най-рано през IX —X в. | 
РЪКОПИСИ: Cod. Monac. 278 (XIV s.) — Сой, Paris. ur. 854 (XIIE s.) 

ИЗДАНИЯ: E. Honigmann, Dic sicben Klimata und die MOAEIS EIIZHMO/, Heidelberg, 1929, pp. 225—229. — 
J. A. Cramer, Anecdota Graeca e codd. mss. Bibliothecae Regiae Parisiensis, L Oxonii, 1839, ро. 362- 364 (според 
cod. Paris. gr. 854). 

КНИЖНИНА : MoravesiR, Byzantinoturcica, I, р. 224. .- Honigmann, op. cit. pp. 1—31. 

DE SEPTEM CLIMATIBUS ЗА СЕДЕМТЕ КЛИМАТА 

De Danubii marisque Pontici positione Географското положение на Дунав 
geographica u Черно море 

А. Кота nev обу вісу вита. ёу ote EAE HOO! А И тъй има седем кдимата. В тези 

уби Ñ alénois xol ў шєіоос TÖP уухдтибот”  климати става увеличението и намалението 
тоб Сени TOU. 0 yàp 20311508706 2240€, ду Ф като: ва денонощията през годината, B равноден- 

хобот’ oi Ай отпес, üei vi» пибрат xul тр víx- ствения кръг, в който живеят етиопите, де- 

та» дуа В duc #уа ойте л/возфдготон обте и- HAT и нощта са винаги по 12 часа — нито 

пои — -— по-"олеми, нито по-малки. оо - 

ul 



То де c" nuu, év @ odr ó Eüsemwoc лдътос 

хо! та ug) tv Аполо” лой», rc ѓозиён G 6 

пибоас, тов? vim диода» ro? zo" ХА метох (iod æ 17, 

JerovBic zal 
хатоиного Gpdáyyot 
HEUP та лооборой?, 

То где” uu, O итни £y 19 
та tovtov пара êr ок 

а PS. 2 fr, 4 

xul Хасо, Pyy(rorvreg то "x 

Рлеовабкот s ioijutQn'az ul (ous epar д, Дуое РЫ 

"or- 
ER C ~ 230, 2 ` à £1 ES с d 

viov 115 берис тоолте 5yoer тас̧ Ч дивоав.- 

(c тео про uio той z zhiuutos 
(p. 225). 

В. Kiusa ёлта tis бр Рлйодоно yis rà дехо- 
# c - ^ 

usva дйродо" fxaorov rl» ro? vvyOnutoov ай&- 

X 

dnó rás х тоб  Magríov Кос тд xy тоф 

(nr az 

ow xal ueioo ката таб том хоно" OgÀorón 
тоб £viavtoD да окфово Ето HEREDI той ибдои 
ix&ivov £v qp хотикобов o? АёМолес. ёивїде убо 
д? бот той ërmavtoŭ ѓођисоѓе гот: ао хате 

umnóéva холод» владбдойот 1 родот tis йи 
pac 7 тўс vuxióc, 421° dd xol де Glor тоб zoó- 
vov Por Фок Манекомоб» Ewaxépew, рты 
Фа додеха брас ди лозтос ёҳоробу. ВАР doy 
ЛЕО 10» Владвуоибуа тб лао? ёхатбоо той 
veyÜnuéíoov афбтсас, Ós лоокідцтса, диадтлтвон 
XÁUAGUOY, — == —- 

То дё Furor иМиа доп Еди xele d) °АВао 
t3 EZE "o un к ии ; нас Ò Еобатос лотос, ёрда xarowobow oi "Aouc- 

мо, ка! то ugoy то» Каслёоу луу. £rrabféa ñ 
negor прубой кар ris sis w 17 owes лооВабе, 
мї d) даатто" Гловабтя sarà тара» elc y 17. 

Tò ЕВдомо» х (ut. боті то Ма Bogvolévov: 
Трой» той Дозтобѓ *e[os] ха та Bopetórsgu, бот 
хотоо Фобууо хо Лаба, 576 FOVTES ТФ 
биват. ёме j гео» huipa xol vb длотейе то 
бд дехабЕ обр, Ñ òè ато Ox (pp. 996, 
227--.298). 

1 С наименование 
нентскиет : 

„Масшшбџки прати“ ce 
проход. < T. в. от 20 меот до 28 

миели познатата 5 античността Европа откъм север. 
на тогавашния познат свят и по-специално земате 
Е В едно компилативно съчинение по хосмография и 
до ХУІ B, има описание на „седемте климата“ на земята, Вж. 728, 
в средновековна България, София, 1954, стр. 336 сл. и главно ЗАТ. 

е пер climatibus — За седемте 

означаваан 
юни, както личи OT по-цолния 

* В древността Етиопия са наричани 
по Горни Нил. У 

кдимата 13 

Шестият климат е този, в който се на- 
мира Евксинският Понт и областите на Кас- 
пийските врати. През казаните 04 num? де- 
нят в 0-ия климат е or 15 часа и по- 
ловина. 

Седмият климат, който се намира на 
Дунава и страните северно от него (в тях 
живеят франки и хазари, които са близо до 
океана“, към север), надхвърля 12-те равно- 
денни часа с 4 часа, именно ів дните| от 
20 март до 23 юни на лятното слънце- 
въртение, г. е. в 94-те дена, така че денят в 
седмия климат е 16 часа. 

В. По цялата земя има седем климата 
във всеки от които различно става увеличе-, 
нието и камалението на денонощието именно 
според промяната на годишните времена. 
Изключение прави онази област, в която жи- 
веят етиопите*, защото там има равноден- 
ствие през цялата година, като денят или 
нощта не се увеличават и не намаляват ни- 
кога по никое време, а винаги през цялата 
година остават равни един на друг, т. е. 
постоянно имат по 12 часа. А сега трябва 
да разгранизим увеличението на всяко JEHO- 
нощие по отношение на възприетите климати, 
както се каза. -e — 

Шестият климат е този, в който се на- 

мира Авария и Евксинският Понт. Там жи- 
Bear арменците, [ram] са и областите на 
Каспийските врати. Там най-големият ден и 
нощ достигат до 1o часа и половина, a най- 
малкият съответно спада до Б часа и по- 
ловина. 

Седмият климат e по Бористен? или по 
Дунав и в земите по на север, където оби- 
тават франки и хазари, които са близо до 
океана. Там най-големият лен и чай-голямата 
нощ са по шестнадесет часа, а най-мал- 
ките по осем часа. 

плоциси, главно Дер- 
текст, 7 1. в, моретата, който 

пай-кикните части 
яме на „Днепър. 

тър 

пружодите ка ГКавкагмите 

Борист ен е антизното 

география, гредадено п три български XIV 
Кристание и Ив. в, занието 



Ш ЖИТИЕ HÀ ВЛАСИЙ АМОРИЙСКИ 

Власий Аморийски е живял през втората половина на |Х в. и първото десегилетие на 

X в. Той се родил в селището Аплатиане САлланихой) близо до фригийския гр. Аморион в 

Мала Азия. Най-напред бил дякон, а по-късно станал монах. Като отивал за Рим, Власий 

минал през България. Житието му било написано от един монах OT Студийския манастир в 

Цариград в началото на X в. 

В житието на Власий Аморийски се съдържат няколко важни данни за българския 

народ през периода непосредствено след покръстването. 

Житието на Власий е било преведено на български език още през Средновековието. 

РЪКОПИСИ: P = Cod. Paris. gr. 1491 (X s.) 

ИЗДАНИЯ: AA SS, Novembris IV, Bruxellis, 1925, col. 697-—669. 

КНИЖНИНА: Архил-.Леонид, Житие преподобнаго Власия. Памятники древней лисменности, LXV, Москва, 

1887 излание Ha славянския превод. - ~ Хр. Лопарев, Византийския жития святых VHI- -IX er, BBp, КТ 1912, 

стр. 114 - 120. -- К. Doornik, Quelques données sur fes Slaves extraites du tome IV Novembris des „Acta Sanc- 

torum“, Byzantinoslavica, I (1929), p. 35—47. — Н. Grégoire, La vie de Saint Blaise d'Amorium, Byzantion, V 

(1929...1930j, p. 381—414. MoravcsiR, Bvzantinotureica, №, p. 555-556. 

VITA BLASII AMORIENSIS 

I. Biasius Bulgaris venditur 

8. Ка: д) той Bvtarríov | dnápuvreg аш те 

agos та rie PBHovAyaoíac ион доду ROO Ноа 

rec, Óolomáocsi 10 réw tòr буот” Ко le] à 

г» Хизер rotor дленлодцоис, мойвдтр" афто 

будто, TÒ дофин тартофивтов. “Өх дё 0 лои 

нос Вдовчоос пф  &AewÜegip tod топ поосуцнот 

тў” тоб диойдотои ёхвіуоо тоб Guováxov бе ёоо) 

roes кетбуто бобинах — xal удо awtu zo- 

1 

та та стофовов тобто пообтват ити — DROS 

ойд че Атаас asoa tip osuva тфхос дР боп 

Grgu лериратие айтоб тр ту лой» смадоова 

! Става дума за Власий и за едии непознат монах, който уж искал да го води в Рим. ? Под скити 

тук се разбират българите. Bx, AMoravcsik, Byzentünoturcica, I, p. 280. 3 Житиеписецът иска да каже, че: 

ЖИТИЕНАВЛАСИЙАМОРИЙСКИ 

1. Власий продаден на българите 

8. И тъй, като тръгнали двамата! от Ви- 

зантион и стигнали след това към предели- 

те на България, |спътникът| коварно под- 

готвил смъртта на младежа, И като го продал 

на един от скитите, извършвайки това дело, 

сам тайно си заминал. А пьк варваринът, 

който го купил, като узнад по държането 

на младежа — {държане} достойно за CRO- 
боден човек, и като го разпитал за неоправ- 
ланата злоба на онзи лъжемонах?, осведомил 

се за всичко и веднага научил за станалото: 
как под предлог, че ще го води в Рим, му 
хвърлил мрежите на измамата и го продал 

(в робство. Той изобщо, без повече да pas- 

питва, но колкото можел по-бързо станал 

негов господар, като дал много пари, но само: 

спътвикът па Власий не постъпил като монах, какъвто бил в същкост, 
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" — ^ " г 4 ^ 

yevóusro:, тф Ваоварфда xal nuórov бон ur d 
2 
Е 

- C ыы СА ^ , 

холд rov добиетойс Фобии noujdusroc; OnéAv- 
~ Д Y ` 4 

ав» àpAafiy Oye удо тото лоойф rez то xý- 
Quyua xai vic вйовбриас tò фбс вледаусуувс aav- 
тахббе" тод tim ајвар rors бос идйота 

дкоиотвопж tòr Хото» дралцаатас бде" об 
тут тиуобоат Веща" тф ÖYP xogexevadusrog уро 
ouor тої Холос tõr Хойс" xaDionjpow похот- 

ou. Of дё то лодс то" ChÓr теб véov qütoor 
Üavudácarres, на Йо» ка HOAAOY поос трио TJUV 
ВВераибтов", тн’ £r ахир tis reoUujros айтой 
то» деро» ёліфооа» àvaZoyutousvor. „Фет yao“, &e- 
vor, „бл00)) uayyavig подс топ той Өвой  дои- 
4ovg о даВодос̧ xégoguu*. Обо д2 гей» афто 
tjv Фвобдвова потооттес лаовийоии gi ОУЛЕО 
хфоо" #8 е: тобто Ósiuacdor хатаусууор, XAG- 
tov тўс олла» опхоро уе» паофието. O 
дё p Oe Лоу три каче» ём ус дуеучдвас 
дедо" донос пб» ceouyuoes плобс . итоб 
:алерђдёуусто eig oixíac Aaumporyro xj oxéíu той 
офоатов хо ол вода, ów „О xaruaxeor (фи- 
cir) & Вода тоб Гучотои èv тр той боб 
онл хад каст’ авибета. "Едооте ог» не 
uüÀAov, © адёйро, ти’ фм» тоор Ви то 
драйв поовебвойви xat Oep дг ezis плодогнш 
тр» вбчиа. Тобто yüp ко ulv ойи (drórgrow, 
rov jugÜÓr дар? zoos тоб ицойалодотот Oso? 
хошбоцвуо“, Тоте ибиз иё” алебтейа» д диск, 
то дивтф то" THS уно офтоб отоушойиячи. 

9. “Ever obr tir à» тф Шахов позтоло- 
об тоют исто Анонс тыоотаїс  CEOUTÉTITOOREY 

of ха poiws ubup таз уои ёхтеіғартес zal 
то  £xxpsudusrov Зу np зоба) тойтор — OTQv- 
оо» Ógazánerot — xul yàg yomucmnxór блаоуво! 

tòr ОЁисио’ блетолигор — joovro побе arr 
#лво u тб)” ators Еойдщал ёлхоціГото. “O дё, 
TOY отаоооу GÜrOLS ÜzcÓcixrve zal roUrOY бут zt04ÀA60Y 

биойдра yox uto» dozáceoDot. Ос дё undir та» aù- 
roi ; &рета Фу топто) Зфебиохо», долго ÈTUUGUVÉPTES ої 
TáAarves üre ду тоб охолой doroyijoarrez, eis опио» 
голо» тобто» Фивайоътес ппоруотто, TOTS бпоотобтоқ 
афто» Эпос’ oi деи Poua иатайлдутес tòr 
дуо" af удо magai те» реВ» pezat мой таб 

uitíüg ту ueyiovo хахб» подс оћдгу диит дете, 
Otro) тобет лаоадбёас фасада проипдейи Oco? 
то’ naod тй» лайцитако» Ев фруув дбғатоу, допиос 
=! i - » c. 3... n А и ще и 

одо иа ÈE а’дофло» длохол с кабиотфиевтос. 
ер ЕЯ H 2 -~ = 

Оо?» Ó& narrayóher vv fonuov rocyetur обоо 
А 2 > Am ^ ^v ^ + 

xai üparor (ек бор veo дфжюв?то Ahipara) xai to- 

1 Тук се говори за покръстването на българите. 

поради някакъв варварски гняв го попитад 
за врага му и го освободил невредим. За- 
щото немного преди това | Христовото| yue- 
ние било проблеснало за тях и светлината 
на благочестието повела отвсякъде към ис- 
тината тия, които твърде горещо обикнали 
Христа!. Поради това, като указал на светеца 
необичайно гостоприемство, представил го на 
останалите скитски първенци. А те се удив- 
лявали на любовта на младежа към бога и 
обмисляйки струпалите му се злини в раз- 
цвета на младостта му, все повече и повече 
ce утвърждавали във вярата. Защото казва- 
ли: „Уви, с каква хитрост си служи дяволът 
спрямо божиите раби!“ Така, като му npe- 
доставили пълна свобода, го канели в. което 
място иска, в него да си изгради подслон, 
като се стараели да го имат неотлъчно в 
своята общност. А той с божието слово, като 
възвисил мисълта им от земното, радостно 
им известявал, че за блясъка на домовете 
им е достатъчно да се украсяват само с He- 
бесния покров, защото: „Онзи, който живее 
C помошта на всевишния, винаги нощува 
под божия покров. Позволете ми прочее, 
братя, на мене недостойния да вървя по же-. 
лания път и чрез молитва да отдам благо- 
дарност на бога. Защото това и за вас не е 
безполезно, като спечелвате за себе си щедра 
награда от мъздовъздателя бог.“ Обаче едва 
тогава го пуснали, като се убедили в непре- 
клонността на решението му. 

9. Прочее след това, като пътувал по 
Дунава, попаднал на разбойници градители. 
Te, като протегнали заплашително ръце и 
като хванали висящия на шията му кръст и 
понеже предполагали, че пратеникът е богат, 
запитали го дали He носи нещо от любимите 
за тях неща. А той им показал кръста и 
признал, че него обича повече от всякакви 
пари. Като не намерили у него нищо от же- 
ланите за тях неща и понеже окаяниците с 
гняв разбрали, че не са попаднали на целта, 
изоставили го в някакво пусто място и си 
заминали. Така проклетнипите оставили све- 
теца за храна на подобните на тях зверове. 
Защото гнусните души на безчестниците не 
успяват в нишо там, където има причини и 
за най-големи злини. Прочее, така неочаквано 
спасен по божия промисъл, той избягнал 
смъртта от убийците, като се оказал напълно 
лишен от човешка закрила. Виждайки нався- 
къде сурова H непроходима пустиня |защото 
вървял към непристъпни планиви|, в места, 

От думите на автора се вижда, че Власий е минал през 
България няколко години след покръстването. Вж. Dvornik, Quelques doneós sur les Slaves, p, 86—37. 
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лос «раоаууочдвЕс тодио" Филообътис xub иди 
то РАвимат, ovx Ву” Одет табтис dadekna, 
zpóc то yórvv xAÍvac тоб офийтос, йо 0 подс 
три др обопуоїс сатвоа uera отерауиоб ка дах- 
обо» хооогойсас офтоб to тйе хаодіос dxoiumnr« 

бицата (p. 660 F- - 661 С). 

2. Legati а principe Bulgarorum Roman 
mittuntur 

10. 'AusAs то Ленуашоробут vé Клайкиос 

тс фовкойс гониог то toaz те ха! faror tóDv- 
aowe  ÓÓpuusr, Agos блов ха! abu óc 
та тф» Воуйудоо дифо agooýyyiav бою 
xal paris dador éxsivoc с лама vea- 
»(ac Ёуёуєто, йтооођтос болео hv вер обо) 
д xal тр»  àvayógonow атой  лоцодиекос 
обутоошос 98 Долф” xal aUi 6 тоб Хоютоб Qe- 
ойлору ysvónsroc, корав xal те (Oe три eoxá- 
отор UETA дахойал длоувіиас coo0xÓrnow GIE- 
то t» ёлі та mx0ó0€ лора» лообигуос. Eiye 
ôt лоб тб» palum ъс Üavuaotüc óntrac(ac tà 
oéufloAa, бло іоташёуф) тобто)  ovrtorato xal xa- 
Üetouírq  ovvexaÜérevo ка тис üÜvuíac Фууоес 
xai длос афтоб поб та блёо how riv qo 
иетвотодабав», «c итде Вофогас ё" — ueüéta 
yeréoDat то обтодот. Табта 5 таз  Üovgaoto» 
Oeóc Â тогс тилейобв тд) пуєбицт бурду «ai vov 
ивтедос)» ÈV ородой vanos xarapacoor. TÒ фоб- 
»ңий. "Еме? ва» обр» t xata tÓv тдлор ёліохдлф 
кафотати yrepuuoc* tvye yáo афтб? Вкебгуо obr 
roic mooponüetow Вдудоуав а вода, anviza 
далоайнс Ó uaxáproc Ридотос ёиєіуо то quisvoe- 
Bovu ВаоВаоо увубуйтаг otro д xai ab: то 
лобтф абе ёх 9:05 Ópoyorvu vvaoróc Фуалокот 
Фото xol aug адтоб деворта: xal xoounDecerat 
ха! подс туу лвейфет xoi usyáAgr тбу лӧАғоу 
“Реит» ба ВаСетаг див в vào sögs dou xai 
6 Заохолос п» аба" виебф коталаивфес uni- 
одлойо" Одет cov тобто) иста лойййс tie ср тн- 
toc vj» оф лвлойцитр ди» коте пое». Oi 
удо ходаобс тф ходоаоф® тас ѓАлідос noocavaüé- 
името, & xal та udita подв тўс ivaytíac дита- 
LEDS vOv лераоифу тайс Войо: катайтофокоути, 
ли ӧс дай люта tò его” ѓуолтоцбиєъоь, dua- 
хо: подс ліса» лвоклаои уіууоутос jj ydg довти, 
болео по xai обо xai тор iv усъбов платоу 
Bzápys Фото, обе ди xot айтоб той Qavárov 
cresguyivéo s) тёртмғу (р. 661 Е—662 В). 

1 Тук се загатва за ангела, койго 
владетел — княз Борис (852—889). 3 

Уж су BBH! 

Става дума за отиването на български епископ 

Vita Blasii Amoriensis -- Житие на Власий Аморийски 

пълни с пропасти, предизвикващи тръпки 
само като се гледат, нямайки възможност да 
излезе от това [място], паднал на колене и 
и със стенание и сълзи отправил незаспива- 
ите очи на сърнето си нагоре към небес- 
ния отец. 

2. Българският княз изпраща пратеници 
в Рим 

10. Разбира се, следвайки облечения в 
бяло младеж! той преминал благополучно 

. суровата и непроходима земя на страшната 

пустиня, докато отново двамата приближили 
до пределите на България. И онзи прекра- 
сен младеж изведнъж станал невидим, като 
оставил в тайна както идването си, така и 
отдалечаването си. Прочее служителят на 
Христа, като се смутил отново, паднал нич- 
ном и като отдал със сълзи благодарствен 
поклон на бога, продължил пътуването си 
по-нататък, Той имал пред очите си образа 
на чудното видение, което стояло заедно с 
него, когато той стоял, и седял, когато бил 
седнал, повдигнал го от отчаянието и правел 
неговата природа да се издигне над потреб- 
ностите на природата, та изобщо да пре- 
живее дори без храна. Това прави богът на 
чудесата, който издига смирените духом и 
сгромолясва високомерието на горделивите 
в голямо унижение. Поради това прочее той 
станал известен на местния епископ. Защото 
случи се, че сам онзи седял заедно със спо- 
менатите по-рано племенни първенци, когато 
светецът бил продаден и предаден на оня 
благочестив варварин. По такъв начин станал 
известен и на първия от тях — на поставе. 
ния от бога княз”, — и бил приет от него, o6- 
граден с грижи и изпроводен да замине за 
преславния и велик измежду градовете — 
Рим. А и епископът възнамерявал да отиде 
в същия град заедно с него на поклонение. 
Затова заедно с него с голяма бързина дос- 
тигнал желания град?. Зашото те, като си 
доверили чисто надеждите си на чистия 
[бог], ако и твърде много да били обстрел- 
вани със стрелите на изкушенията от страна 
на враждебната сила, но като се уповавали 
във всичко на бога, станали неуязвими пред 
всяка опасност. Защото добродетелта, както 
е неуязвима пред огън и меч, така могла 
да победи и самата смърт. 

спасил Власий. ? Т. в. за него научил българският 
в Рим. Според Ho- 

napee, Византийския жития святых УШ- ТХ вв., стр. 116--117, сведението тук се отнася за пратеничеството на 
княз Борис до папа Наколай | през 866 г. Напротив, Dvornik, op. cit, р. 37—38, смята, че става дума за 
връщането ва епископ Формоза Портуенски, който бил пратеник на папата при Борис в в края на 867 г. се 
завърнал н Рим. Власий именно него бил прилружил до Рим. 
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3. Slavi. Peloponnesum таза! 

19. "Ос обу тйс ‘Ренне ёлдосәтес̧ món Aor- 
лох дадекати? 2uégav пооовноот оо» tÅ Oa^áo- 
og sepxAvCÓnevo, ónqvíxa лодс тр Мой 
хотуутихотес ёлёВцосау, soovotg (об Gavuarovg- 

yeivaí ть «с тӧу бот. '( удо vaóxAggoc merà 
vr gvrórrcY абтф éxstos тобто» Рвлилобвияов, 
абтос дг Зилоша» ира лодос та тўс Аниттеадос 
uíon котвл вод" ду oi тойс тдлойс 8ийтоцс kyi- 
£óuevov ВйоВаооь ovvartijoartes, Поп" тобтот лобс 
тр iÓ(ov yegay oiyuáAcvov ёлаубигуо. СО 92 
огкокошкфв tortor) дьадодсаз tòr xivÓvvor, uiv 
BactAsvouérgv пойу холёЙ уфе хо! v ngooonüévu 

. xowopip пооооошодєіс ло тоб дойбос абто дохъ- 
Ввоуфутос <«бббисос паоадаиВауетаг (pp. 666, B—C). 

1 

ластта на залива Волос. з Под 
2 Модон — дн. Метони (Медер) в югозападната част на Пелопонес. 

„варвари“ тук вероятно се разбират славяните. 

3. Славяни опустошават Пелопонес 

19. Прочее, като потеглили от Рим, вече 
дванадесет дни прекарвали в морето, люш- 
кани от вълните, и когато стигнали Модон! 
и спрели там, по божие провидение се из- 
вършило някакво чудо със светеца. Защото 
притежателят на кораба заедно с тия, които 
били с него, го оставил там и сам по тър- 
говия отплувал към околностите на Димит- 
риада?. Варвари, които опустошавали онези 
места, срещнали [светеца], заловили го и го 
отвели в плен в своята земя. А той, като 
избягвал сполучливо тая опасност, достигнал 
столицата: и хвърлил котва в речената оби- 
тел, радостно приет от свето ръководещия 
я игумен. 

? Димитриада с стар град в 06- 
4 Сиреч Цариград. 

% След завръщането си от Рим Власий прекарал четири години в Студийския манастир в Цариград. 

3 Гръпки изворе за българската история, V 



IV. ЙОАН KAMEHHAT 

Единствените животописни данни за Йоан Камениат намираме в. самия My труд „За 

превземането на град Солун“ („Ес п’ бдоо ту Ежоосйоъбеис“). От тези оскъдни данни уз- 

наваме, че той e бил жител на Солун и свещеник в родния си град. Произхождал от едно 

от най-заможните солунски семейства. | 5 

По молба на своя приятел Григорий Кападокиец той описал за поука. на бъдещите 

поколения превзимането на гр. Солун от вероотстъпвика Лъв Триполит, водач на арабите 

от о. Крит. След тридневна борба (29—31, УП. 904) градът бил превзет, пленени били над 

22000 жители, между които бил и самият Йоан Камениат. От пленничество той бил осво- 
боден след дълги страдания. 

Историческите познания на Йоан Камениат са крайно оскъдни. Но независимо от това 

неговото описание на Солун и околностите му и разказът му на очевидец за трагичното 

превзимане на града правят впечатление и ва съвременния читател със своята сила и све- 

жест. Всичко това говори за голям литературен талант. 

В разказа на Йоан Камениат намираме пенни сведения за околностите на Солун, за 

живеещите край града славянски племена и за мирните им търговски сношения с този 

втори по големина град на Балканите. Ценни са описанията на солунските укрепления, ка 

използуваните във войната технически средства и похвати от двете страни. У Йоан Каме- 

ниат се намират интересни данни за отношенията на славяните към Византия и по-спе- 

циално към Солун и за участието им в отбраната на града. От картината, която Йоан Ка- 

мениат рисува, става ясно, че в Х в. Солун бид неделима част от областта Македония, 

чийто етнически състав се е бил вече оформил. 

ИЗДАНИЯ: "ocsvor хицико? xai xovBovxisoíiov to? Канғтблою Els thr dieocom tjs ÜDsooalorizgc (loannis 

Cameniatae De excidio Thessalonicensi, apud Theophanes Continuatus, ed. Bonn. стр. 487—600. - - Migne, PGr 

CIX, col. 525 sq. — Текстът e взет от Бонското издание. 

КНИЖНИНА : Krumbacher, GBL, pp. 265—266. - А. Struck, Die Eroberung Thessalonikes durch die Sara- 

zenen im Jahre 904, ВЕ XIV (1905) p. 585 sq. — TA, L. Fr. Tafel, De Thessalonica eiusque agro dissertatio Geo- 

graphica, Berolini, 1889. -- A. А. Васильев, Византия и арабы. Политические отношения Византии и арабов за 

время Македонской династии, CH6., 1902. — О. Гаугай, Topographie de Thessalonique, Paris, 1913. — О. Tafrati, 

Thessalonique des origines au XIVe siécle, Paris, 1919. — М. Рајковић, Јован Камениат: ВИИНЈ, 1, стр. 265. - 

272. — П. A. Наследова, Македонские славяне конца ІХ — начала X в., BBp, ХІ (1956), стр. 82 — 97. — Моанн Кам- 

мениата, Взятие Фессалоники — Предисловие P. A. Наследовой, перевод C. B. Поляковой и И. B. Феленковской, ko- 

ментарий P. A. Наследовой (Две Византийские хроники X века, Москва, 1959, стр. 143 --260. 
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IOANNIS CAMENIATAE 

DE EXCIDIO THESSALONICENSI 

і. Descriptio Thessalonicae eiusque regionis 

2. '"Enjmoas небе» да те £mtoroAZS ток той 
до» й’ би ту фооооду обхобигь Ваобаоет xeooiv 
ёидобётес, xal пс тру Фото ду tis Фос 
дриварисда, nolas té ouer латодос, хай tru 
70 xar авир. техийовода ydo Еак Фи тўс u 

ойс Виери ди ас, де по пиводейори сос три 
Толо" бо" cvreyevóusÜa, прое uiv elva 

~. ибс uaxodc ѓёєуцоєос, ивудйа д6 twa маі лдонс 
тоауфдас влвхейа té тє ди ovupefyxóta uiv 
xoi то ёс dorspov лооодомтиста. xal yàg Érvysc 
бтв xal айтдс дуто» xarà ту афт еб» 
oGvugooár, xoi пай aiguats Ристо овтелаудт 
мерос, ops PAgyec Оцолатобон siva со Kard- 
дохас, ust im xol um подс rv "Avnózov лой 
$orílÀov, unÓauob otra тб» diynuvdw гроб ш- 
voz ómóre xoi fWküc вос, OS хай 92006 uugtu- 
085, тб te veapÓr тоб nírÜovs Pyorrag хой та Руут 
vo? лоолардутсс qófov тото лооафлоис fuor ëy- 
ходиса, Os zai околблтаѕ Води thr отифоойи 
£x тоб хобиатос. dAÀd asol тобто» eb ки xac- 
ror лети Воелрдебр, uaxgóv въ sin ка tj 
хор ui) ха ток тъ Aóyov пошооцев, те Ovu- 
нетоіас̧ tòr vóuoy кадулвоВвабе" (va ий Aéyo 
дп xal три от, dgoáüvuor дхотр dsoxvaíam, в? 
хо бы дг Egégeoe Byes tole Àeyouérow Здлахоой- 

Sacha. АДА’ Влад? тобъи тобто xav воз бле- 
IOU, tO YOVYSYÓC бохоне cov над’ 
пийс có. 

5 г 

HOVEN, 

З. “Huis, © gios, aaxpíóoc гомё’ Ozonaeáo- 
млр абтрр удо лобтит ръажиобиа! con дг бс 
Руи» ал” ойло) Éyrduaw лой xai соі ys уусоодєіс 
Пот үу nea авейс Busüvns уубдою волобттоиси, 
подго usyüAne кой cgou;c tr Maxeóóvow, та Ла 
nuàv периратобс ос osuvirerou лбис, xal идеш 
то? ёууюта лаооусюођот ин би кат ад ÖÇ- 
Фут, пжонратвотврас Е ryv бос ват, Пу Е доу? 
"9 Е сто xai дабаибра ии той vOv  Óuoooaro.: 

JliabÀov Яхве" 
ner Pxeivor 

офүдк 700 обуе Checoalovéie тох 
тйс сбора Ougxaiov, — — --- 

ЙОАН КАМЕНИАТ 

ЗА ПРЕВЗЕМАНЕТО НА ГРАЛ СОЛУН 

1. Описание на Солун и неговите 
околности 

2. В писмото си ти! искаш да знаеш как 
сме попаднали във варварски ръце? и живеем 
в плен, защо сме сменили родната земя с 
чужда, от кой град сме и с какво се отли- 

чава той. Защото, казваш, че от краткото 
общуване, което имахме, когато ти минаваше 
през Триполи?, си се уверил, че нашата исто- 
рия е дълга и че случилото сес нас и това, 

което ни очаква в бъдеще, са чудовищни 
неша, които надминават всяка трагедия. И 
ти сам. тогава по време на нашето HE- 

щастие се скиташе, докаран там заедно c 

други пленници, за KOHTO казваше, че ти 

били съграждани-кападокийци, за да бъдеш 
изпратен с тях в град Антиохия. Когато ни 
видя, както сам свидетелствуваш, че изжи- 
вяваме току-що причинена скръб и носим на 
лицата си следите на преминалия страх, така 
че и при мълчанието ни нашата бледност e 
крещяла за нещастието, ти разказваше, че 
мъките нямат край. Ако река да разкажа 
подробно за тези неща, аз ще прекрача за- 
кона на съразмерността и разказът ми би 
бил дълъг и неотговарящ на нуждата. Да 
не говорим за това, че ще измъча обреме- 
неното ти внимание, макар и да имаш же- 
лание да чуеш разказа. Но тъй като още 
отначало ти обеща да слушаш внимателно, 
аз започвам моя разказ, както следва, 

3. Ние, приятелю, сме родом от Солун. 
Затова ще те запозная най-напред с тоя 
град, благодарение на който аз узнах много 
неща, които никак не знаех. ll аз, който съм 
ти познат отскоро, ще те запозная с него. 
Той е голям град и е пръв в Македония. 
Известен е много и с разни неща, с които 
един град се слави, и не отстъпва на никой 
от Олизките градове по привлекателност. По- 
известен е обаче по благочестието, коего при- 
добил още отначало и след като го при- 
добил, ro е запазил досега. Солун наистина 
се гордее, че има за учител в благочестието 
самия Павел, — — --- След него Солун се 

+ 

! Сиреч Григорий Каиглокиец, € когото Poan Kawcundr се запознал в Триполи, къдете като пленник чакал 
да бъде препратен в Tape- ? Камениат има пред вид арабите. $ Триполи бил ответ от Византия по време 
на халифа Осман (644—636) През 904 г. този град бил седалище на Лъв Триполит, византийския ренегат, който 

4 бил начело на арабскгта флота. ^ Кападокия е област в Източна Мала Азия. Арабските нападения върху тази 
област са продължили от сподата на УП в. до средата na X в. Григорий е бил пленен вероятно през 897 г. KO- 
гато арабите превзели крепостта Куру. Вж. Васильев, "Византия и арабы, стр. 112; Иовни Камениата, Взятие 

214, бел. 3 към гл. 2. Фессалоники, 
уте. 

стр. 5 Главен град на Сирия, който по това време бил влаляв от apa- 
8 Имат ce пред вид двете послания на апостол Навел до солуняните. 
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дё то’ uépay àv наотооі xat дбюдадиаотох êv qü- 
дофбооѕ Луитоо" тр» дтоов ети”, лоу уй 
хо? 0бтб» блво те вйовв аз xavcpoAóusror — — =- 
йа торс ходе Ópyieosic návvras той сото? 
Aóyov отвоофс  üvveyouévovs, — — — (pp. 489, 
5-—490, 5; 490, 17—490, 19, 491, 2--3). 

4. "Боту оп’ ў пб, Фе вота, ив те 
xal «поета, telyeot xal лоовойис avgrois полу 
офи’ xoi то дофайс roig охооо» бооу Fx 
тўс тобта" окодоийс sapexouérn, дадо» Еуот- 
ба ибйалоу ёх убтои хадпл/йшиво", c) xot zeH- 
xAvtou£ry ту èx nAaylov л/етоф» tals ánurvoyó0er 
«оовогосес ÓÀxácir едғліВато” vi» лодс obtu» no- ` 
gelar стаобуето. Рлохофойета yág us Exeioe Har- 
uaorós пир, дофин блийбот rois soto 
vv sicoÓov, та с ёи пуєрийто» лоутёй@с далегоатоз 
таойхас xal то” ouor дхбноа кайотф». ÖV Ри 
tis Доле Файфоотя Ó теит dzéreue" uécov yàg 
даво ас ди tros teiyovs tùy vr дато» Ел!о- 
оо", cuvansTočer ди тоб подс ÜdLacouyv xai та 

луғпибтоу тор xA(CÓcra. j Зайаоси удо то DvOQ 
gromuéry xoi vp вхдоой" лодс viv xéooov boer- 
уси, тф Owupodyuuti тов тђде teígovs xoAvo- 
«бу, и? Exovoa thu vi длайр" énagnjos, qoot 
roic 897 éxárspa тоб telyovs uéosou xal тд доо 
houa лос бмодтов Саус дял оцс čxtòs tòr 
тообто” ouor Óumjgst.ó дё ди койлов ви тўс uE- 
тайтс aÀáconc длотитдеіѕ да uros abyévoz, üy- 
хфуос бить доовкр ушевот xal ёлі иржото” TOUS 
дос, Óuxvovuévov, Or of хата убоо»” "Кхройо» 
óvouárovot ба tò nógow пог toic ёдаою afe- 
ВАђобдо, orevoónusvós те тойс tijv Етра” 8 grav- 

пас yégoov Tjj to?  uézévoc TOÚTOV хоротошіа, 

£repos Дай» леддуюх узор & об ди лво 
йухбтоҝ ибуож ойтоб тоб ve(yovc tis 9078025 
xüxÀov лоъвологлй то доо шие, tols 297 
nárega ибоват ёлі лой“ Éxrewóusvor ка! подб п’ 
пб» xarà Bongè оъотедд биено". кой йфоой uà 
ó хбйлос ix vórov тр Лот" Вфдаобит, ороод де 
тобто” биос 6 Ашуу ха тб Aura по яой. 
@17 ó ив Ир твтрай уооас вилврейулте, 
6 Óà xóÀmos ёоті лвожонс, tò ивтов Вдох да 
zAeíorou fáÜovc убой», та néoate д ме под 
лойой ris xéocov та noka tv  fÓÓrow 

те рота. 

ovg- 

5. "АДА £v тобто 10 xato  vótor uégos те 
лойвос Вфоциот, tò лодс foopür 08 ос Мау траур? 
zai дйовото». 0006 уйр Рлеохблти TOUS  Aógovc 
Глеойувотпибс, оби Ито» uéoos отс тӯ лбе 

1 Сиреч св. Димитър Солунски. 
CO/VHCKO пристанище вж. у 

Камениат говори за Големия Емболон, дн. Карабурун. 
бел. 5 към гл, 4. 

2 Термейскиит залив, сега Солунски, 
y Тара", Topographie, p. 14 sq.; 

Tafel, De Thessallonica, p. 214, n. 42, трябва да ce uere "Éugolov — Нос. 
Bx. н Йоанн Камениата, Взятие Фессалоники, стр. 217, 

5 Солун e имал и естествено пристанище северно от Малкия Емболоц (Тарай, Topogra- 

phic, p. 14; Мойин Камениата, Взятие Фессалоники, стр. 

слави с великия мъченик и достойния за удив- 
ление победоносен и мироточив Димитър“, 
който също се е борил много за благоче- 
стието. — --. — След него следват по ред 
всички архиереи, които са държали твърдо 
за спасителното слово. — — — 

4. Градът, както казахме, е голям и про- 
сторен. Укрепен е със стени ис многобройни: 
бойни кули и доколкото зависи от устрой- 
ството им, дава сигурност на жителите. Има 
морски залив?, който се простира откъм юг, 
мие града от едната страка и дава лесен до- 
стъп до него на корабите, който се стичат 
отвсякъде, защото там се вдълбава чудесно. 
пристанище, което дава сигурен вход на мо- 
ряците. То е напълно недостъпно за вълните, 
причинявани от вятъра, и образува спокойно 
убежише. Строителят е отделил това приста- 
нище? от остакалото море, защото в средата 
е преградил със стена прилива на вълните, 
и заедно с това и напора на ветровете OT- 
към морето. Найстина, когато морето се раз- 
вълнува от дъно и с рев се зтурне към су- 
шата, TO ce възспира от преградата, образу- 
вана от тази стена, H като няма къде да 
излее гнева си, минава от двете страни на 
стената, водата се излива някак тихо и така 
това пристанище се запазва от всяка буря. 
А пък заливът се отделя от откритото MODE 
чрез един провлак, който се издава като ла- 
кът и достига много надалеч в морето. Мест- 
ните жители го наричат Екволон*, понеже 
се издава навътре в морето. Заливът се сте- 
CHABA към противоположния бряг поради HO- 
вия насип при този издатък и така се обра- 
зува друго морско пристанище. От този ла- 
кът чак до самата стена на града водата 
образува чудесен кръг, който се простира 
нашироко в двете посоки H при града ce 
стеснява постепенно. Заливът е на север от 
морето и в същото положение са пристани- 
шето спрямо залива и градът - спрямо. при- 
станището?. Пристанището е четириъгълно. 
Заливът е кръгъл и е врязан надълбоко в 
сушата, а при входа, и то далеч от сушата, 
морето се стеснява много. 

5. При това положение южната част на’ 
града e достъпна, а северната - твърде CKA- 
листа и непристъпна. Високо над хълмовете. 
се издига планина. Поради тази планина не-’ 
малка част от самия град се издига над оста- 

8 Сведения за срелновековисте 
Tafel, De Thessalonica, р. 208 sq. + Сиоред 

Имало e два носа - Голям и Малък. 

217. бед. 6 към гл. 4). в Вероятно планияата 

Хоотайос (дн. Хортач, висока 1200 м над морското разнице, 
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тез Aans Гледао” yhe, Oz TO не" GÓrÜS пед 
TUNOV «аи KOL тов QELS ту  Фуиковутат KU- 
гай ргои, то д5 roic Dovrvoi- хо таїс те" доб» 
йходтпов дъотебвойи. ВАА o60iy Õe тр” mÓ- 
ди Ñ то? 00005 ласблаос 05 вилоаоёха»? Оде» 
tols лолвибюк q^ Vdwoes блкибабео xal тоб rel- 
zove хатєлаиўуєо даг Ерик зао LIP туа охот 
б Bovróg диеррос лоо то  quAdrtsoÓler лдоо» ёлі- 
Войт», v ди uécov уос tiv «вукор зеооойбойт" 
dstoxpoócag, тд Ò Рутеб е" dvaveivevot ибо лоддоб 

то 0005 xai блводости, tols Àógoiz zai roig ya- 
оддоше  évrpayvróusvor, пр’  uecardvir | Фиотойр" 
énstyÓusror vocottor ёх zÀoyíov Фа” £xarígov mé- 
0015 Глокаивуо би ts vn. ÈV бо тата 
дуб лйсурайс тобде той дооос, tu те подс vórov 

: | xal той zoóc йоообн, лема дфил оли Bá- я я c 3 ? 4 

пий тв xat хоцощеа, таса” броди" егото tos 
лоМлоқ допобив фи TÒ иё ос лоде ротор тоб 
бооив, лоос дуото” дё ths подаю, bs Мот Гот 
лаухо/ с ка! oaov. xexócumes удо дбидовов" 
дифйафео, лададеіоос локйов, Го» бле оо, 
roig uiv anyalog tois 08 лотанов, oic а буна: 
го? бооис то ледко хобот xal афту ӘБ ĝe- 
Фобута тр" DáAaccar. дилейо йо ALANAS лаоа- 
zeQurevuEvO: та теб отефотойа xal то" qiíó- 

хадо” дрфдофиок rg mig; vOv марлю” вс sr- 
qQoochrgr лоотоёлоутаг нор ОЕ uoray©r лой 
ха опухла тд te флиабо» тоб доот xal то сте 

дост УП Рлокебивков КОТОР, иШ по TEOT- 
ротато OQS Гухайегбиенш, като" по youa 
тоїс те ÓÓÍtatz zal айтобв roto пос лефикасн. 
то дё кота Ацо» лАеподу топ govs ледром ёоті 
xni аётд тетанброр” cic ийкос лойй, гбойувти де 
ивхоис ао» бова ob uros fr аёо лейар Боз - 

ти 070 тс квото Кита то ллеѓото» тойто" 

балатёуороа xat тая ыєуадар xoi абто ovreoqé- 
gorge хов». токрогос yugo ÜOyüvos xol poor 
хо ueydAows, xal volo tiÓro. дийродронс zal лой- 
Àovs tQ AANGE TOTS те уви хона и ary 
дё rj под Зацийкотатци длолйцооготас тойлесот. 
xat зао olor дчАотыходоо а Кок TATS тотор 

émióóotoi лобс viv ÜdAeooayr, xe дай ботев TiS 
abri» то я во" szaoáoynqtuc лду биатеоби мифу 
та #5 хоров", xal ў ходов оби Eye тон тр” 

утте” xetnpigícero: то дё Холоу той ледо" vel- 
тои TOi  YeOQyotce, лаоиуоювта vois ёоо, vois 
те лойдоибноие торс тфъ rodnar тбужис xal тобс 
SlekÜeoov Agueto то {уос tols доєоу. Bapo vào 
та 0) Auroboe xai tals Мизас болго тфу Гда- 
тоу Ввлагедлдибнш бно те Éyovos. брдото» то тос 

1 Полето и сега, както във византийско време, се нарича Каламария. 

налата околност, така че една част от него 
е равнина и задоволява нуждите на жите- 
лите, а другата част се простира по хълмове 
и планински височини. Но разпрострялата се 
планина никак не вреди на града, защото He 
дава възможност на неприятелите да се при- 
ближат ov височината и да нападнат стените, 

тъй като това възвишение лава известна 

малка възможност |на гражданите] да се за- 

пазят от всяко внезапно нанадение и благо- 
дарение на междинното поле да отблъснат 
леко предприетото нападение. После плани- 
ната се разпростира надалече и се възви- 
шава, набраздена с ридове и долове, като 
отива право на изток. Толкова много земя, 
лежаща под планината, се спуска косо от 
двете н страни! Защото по двата склона на 
гази планина, именно южния и северния, ce 
простираг достъпни и полезни полета, които 
дават на гражданите всяка възможност за 
богат живот. От тези полета най-хубаво и 
най-привлекателно е това ча юг от планината 

и на изток от града". Защото то е украсено 
с големи дървета, с различни градини и #30- 
билни води, едни изворни, други речни. Тези 
води се даряват на подето от планинските 
дебри и се вливат в самото море. Насадени 
едни до други лозя увенчават местностите и 
с изобилието на плодовете си привличат окото, 
което сбича хубавото. Много x чести мона- 
шески одители се намират какго по склоно- 
вете на планината, така и в низивата. Нака- 
цали по най-приятните места, те представля- 
ват някаква нова гледка за пътниците и за 
самите граждани. Но и полето по левия 
склон на планийата се разпростира много на- 
дълго и се шири чак до други планиниЗ. В 
средата му се разливат две широки езера“, 
които заемат по-голямата част от полето. Те 
принасят голяма полза, защото в тях се въдят 
риби, малки и големи, различни по види B 
годямо изобилие. Те доставят най-изобилна 
храна на съседните села и на самия град. И 
езерата един вид си съперничат с морето по 
тия блага, като се състезават кой от тях ще 
даде позече. Впрочем те се надпреварват по- 
между и онч, който победи, няма кого да 
смята за победен. Останалото поле е на раз- 
положение на земеделците, предоставено е 
Hà животните и на тези, които се подчиняват 
на човешкото изкуство, и на тези, който се 
скитат свободно по планините. Защото елени, 
които напускат планините и един вид Ce осве- 

2 Според иреданието на naad- 
нината Хортач е имало 24 манастира. Вж. /7. Успенский, Первое путешествие в афонские монастыри и скиты 
в 1849 г., Киев, 1871, стр. 9. 2 Вероятно Лъгадинското поле, * Езерата 2025: (сега Бесгикгьод) н Копоума 
(cera Лъгадинското езеро), чийто вода се изливат в Орфанския залив. 
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ror, кар тото ffovgiv £y abr oivayciazonrvat кота 

TO опа питофкеооттав, 

6. ЧА скорое ду тобто tá тв лоо aruro- 

Lip хай Bougüv те лбдеос, čt ye нду хай та подс 

vótor Фаро викиое тр подс Óéow athe тоб yo- 

giov дох кота тё UVATOV Готоопосови. Вох ётё- 

go» пећ. AT Prob rop тео тўс Exjoküs 

ámupyóusvor, тр si той Opovc аллоиетот, th 

Дий ó? тр duhano огуонойобу, битро” хай 

raig фр босатемо блохейиетот барке. Fou yàg то 

uiv обтоб ÓviBooyor дава, обор офуа? тр re nó- 

Aw уви «ai thv Вавич"о  veivova, Anaso xai 

дов хатанбиок ха лаоидеіооц колеотенавуот, 

оацияо? тв ко тин лАаебтом севадоиия опко?с 

какооннивст, фи robo mielus  uorayów дуёмш 

борт, — — —. те д?ёртердєр тов Ótuyet vat 

rj xíooQ ивхо aohia, üfelor mèr бы та лойдд 

ту» дати" Pyov, Adone ÔÈ PECITE est ue Aetas 

bunjóevow sagexónevov. дна д тр НОЮ део 

üzooxomofr. Кос uvam Амет бобер АФУ ха! 

пез  copuzermóuerov, Вий zai лд US Вго- 
j 

оон адоти KOHOTA, HOL oir segupaveorán. 

rots obxigrogc( те ме лбо: tole бос oic anys 
: ` Пи H А $] ~ "E , 

лос тр оботаою. вилвобун 08 v а ибпог. 

05009 то лабор тобто xol дири Чктонс тптас e= 

пас, Ov що uir agos Tfj толе тедоба, „роъгот- 

Дт? uvec ис Хауседбо tiy хаос бтоного- 

што, ub Sè тф оттоцовобит vtr Финке ve 

o uaxgür буть тойс qógovs длодддас. яр» yer 

nudpoeco AARHUS Gb ибис Thr оиро, xoi Fon 

мей тобто muòg тоїс 02106 COeocalorecion об nc 

кефа ovufailiusroy, то плод robs Фи йоз Фа 

тор durog цейбдет стуаранбвоба, xat. uú- 

Маб” бтаг ѓұаюн ngos óAAWAovs хабс xal нір x 

ите“ дади тат uáygr ВЕауоеайота в др za 

до uri rd múk yor лаф Скитерет usAt- 

туд, xowórnra Cos таб ygelaş dAAwiow Quei- 

Вог, Qavuaotur пта xod Вабдеѓот «орат Фу éar- 

rois ovyrijposuevon лотиисв дё uwes ладивуедес 

За ас Уход Жоонфиени xai то поойе то ae- 

Вон xu бартойс дийдиени лодар дарча ко 
ajrob tjj пора гтооёоутои TUATS TE yoonyíow TATS 
ато rr Руди кеф таїс дг «бу бяло те Oa- 

: Қампаних. дн. Солунско поле. ї Дн. гр. 

жават от водите на езерата, имат едновре- 

менно изобилна вода и като се съберат при 

нея в едно стадо с говедата, пасат обща паша. 
6. Но c тези думи ние достатъчно пи- 

сахме за местата на изток и север от града,. 
съшо и за тези на юг. Cera ще разкажем, до- 

колкото можем, за местоположението на гра-. 

ла към запад. Има друго полет, което започва 

от самата стена на Екволон. То стига до дяс- 

ната страна на планината, а с лявата си страна 

граничи с морето и се простира пред погледа 

на зрителя с неизказана красота. Едната 

част на полето, което се гордее, че има за 

съседи и града, и морето, има изобилни води, 

увенчано е C лозя, гъсти дървета и градини, 

украсено е с жилища и с твърде много и 

почитани светилища. Повечето от тях са pas- 

пределени между монашески общества-----“; 

Останалата част от полето се разпростира 

далеч навътре в сушата. Ta е изобщо без 

никакъв храст и дава възможност да се H3- 

вършва всякаква земеделска работа. Тази |до- 

лина} върви на запад и се простира до други. 

високи и големи планини, където се намира 

градът на име Верея? Този град е твърде 

прочут с жителите CH и с всичко друго, с което 

един град се гордее за своето положение. В 

средата на това поле има някои размесени 

селища: едни от тях плащат данък на града 

[Солун] — това са така наречените другувити 

и сагудати?, други селища плащат данък на 

съседния скитски народ“, който се намира 

наблизо. Освен това селищата са разполо- 

жени в съседство помежду си. Те общуват 

чрез търговски връзки със скитите. Това по- 

край другите обстоятелства е от голяма 

полза за солунчани, особено когато са в добри 

отношения помежду си и не грабват оръжие 

за жестока война. Дълго време в мивалото 

това било и за двете страни предмет ка грижи. 

Те си разменят взаимно необходимите неща 

при съвместния начин на живот, като запаз- 

ват помежду си чуден и дълбок мире. Го- 

леми реки излизат от страната на скитите” и, 

като разделят помежду си споменатото поле, 

донасят голямо изобилие за града с прихо- 

лите от риболова, с изкачването на корабите 

Бер. з Друговитите и сагулатите са била славенски 

племена, коита живеели между Солун и Бер. Вж. M. Лранов, Съчинения. 1, сто. 310---311; ВИИНЈ, Ь стр. 186, 
5 

бел. 2: Иоанн Камениата, Взятие Фессаловики. стр. 218—926. бел. 6 към гл. 6. 1 В случая под „скитски 

парод“ Камениат 310 всяка вероятност има пред вид българите. Вж. Златарски, История, 1, 2, стр. 329—330; 

BAMHJ, 1, стр. 267, бел. 4; Молния Љаменпата, Взятие Фессалоники, стр. 220, бел. 8 към гл. 6; Dvornik, 

Les Siaves, Byzance еї kome au ]Xe siécle, р. 235, смята, че тук се имат пред вие близките до Солун славяни, 

главно стремонците. 5 При положението, че Камениат има пред вид българите, съобщението за „чудец H 

дълбок мир“ може да се обясни с това, че военните действия, който пар Симеон (893—927) започнал срещу Ви- 

зантия още през 894 г. поради премествачето на тържището OT Цариград в Солун, ще да са се водили далеч от 

Солунската област. в Тъй като големите реки (Вардар. Бистрица H др.) извират от земи, който тогава са вли- 

зали в българските пределк, това може да бъле достатъчен довод, че тук под „скити“ се разбират Сългарите. 

Bx. Модни“ Каменната, Взятие Фессалониен. стр. 220, бел. 8 към гл. 6. 
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ro? дирпиотов блодбоотгос. табта д оѓтеж Бул. gi- 
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olór rc кат доуйе блооҳбивуо, zai ие обоа лоб- 

тео els ti mEXO)esP ботвоот, rolg лей аб 
(болео Слохдалттес, xul roig одет, (ос är el- 
AOL US, нёхо тогде cyolóácarreg Ouen, жуе 
vévoutr Воадѓуоутех rip тофу као»  Oujynoo. 
Хоф» обу ot zai лай» лоб аду влатийни те 
Абу xal то пофто" aeg адтђ» готина" иа до, efra 
ойто ув aD. лайорс девето ву Готвосо tò ибуедос, 
Гра боо» qure) vw ААО» локон допукойск 
слебтеовботоа, тоообто» ФЕ и жиде) ладой лавб» 
борода xat zator СОТНИ. 

8. E/mouev (s sÜgsid ug xal uepáin ў пойе, 
zal wp лерёдотти пой тор Ow«uécov хоо” ra- 
лох ооо. 024° боо” иё" тоб telgovs tiv  yégoov 
длоохоле!, fpovuvórarór тё вой кар тф поди тӯ 
окодое с xeroyvooyuéror, TO В» re лоотеви!- 
онот то офи: лефтойе" оортђооб», поовбйис 

`., А У 1 
xoi ёлалхёою ana  xargszenvxrouiror, хай иде 
uiay aváyxip gólov TOTS  ourogm mnaogeyóusvov. 

то дё лоб ротор abro? zÜbauaÀór тё dau лауте б 
xal лодс подвнох ümaodoxevor olia удо v) шу 

деа» ёфоодода поооройр Didius ёх тоб лоос 
0dloacoar Ó reyrécqe лайка rns cixodoudje хатпие- 
Дуо. фёовти ÑE tis xal ладеао Атос nézo риф 
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от морето нагоре по реките. C тези кораби 
се урежда един разнообразен приток на стоки, 
които се стичат по тези води, N 

7. Аз обаче сам не забелязах, че съм 
удължил разказа си за тези работи повече, 
отколкото обещах в началото. Но за това! i 
причината e любовта ми към родния град,. 
защото съм увлечен сладко от спомена и от 
илюзията като че ли присъствувам при опис- 
ваните събития. Освен това причина е твоя- 
та готовност и ревност да ме изслушаш вни- 
мателно, както ми обеща още з началото, 
без да се занимаваш с нищо друго или да 
се откъсваш от този разказ. Тоза е така. 
Любимите неща обикновено винаги обвър- 
зват с нерушими връзки тоя, който говори, 
и тоя, който слуша. И затова човек не би 
могъл така леко и лесно да откъсне, нито 
погледа си от най-приятните гледки, нито 
слуха от сладките слова, нито пък приятният 
разказ би могъл да спре своя устрем, докато 
не дойде до края, към който ce е стремял 
отначало. Но ако си съгласен, нека се върнем 
отново на разказа за същия град. Защото 
докога ще изобразяваме картината като в 
огледало и ще се опитваме да предадем 
първообраза с външната пъстрота на багрите, 
когато можем да подучим това със съответ- 
ните разкази за нещата, за да стане по-ясно 
това, което е някак замъглено? Ние бяхме 
обещали в началото да опишем, доколкото 
и както можем, Солун, какъв e сега, какъв 
е бил по-рано и в какво положение е из- 
паднал по-късно. Ho увлечени някак от OKOT- 
ностите му и залисани досега с описване на 
странични неща, както някой би казал, ние 
рискуваме да закъснеем с разказа за съще- 
ственото. И тъй, трябва отново да се върнем 
на разказа за града, да се запознаем най-на- 
пред с красотата му и едва после да раз- 
кажем за голямото му нещастие. Така всички 
хора ще го сметнат толкова по-достоен за 
оплакване и съжаление, колкото го намерят 
несравнимо по-издигнат над другите градове. 

8. Ние казахме колко е широк и голям 
градът, и колко голямо пространство обхваща 
със стените. Тази част от стената, която е 
откъм сушата, е най-добре укрепена и най- : 

добре защитена поради дебелината на строе- 
жа. Цялата изпълнена с бойници и зъбери, 
тя осигурява с външното укреплевие безопас- · 
ност отвсякъде и не дава на жителите HH- 
какъв повод за страх. Южната й част е 
съвсем ниска и непригодна за война. Смятам, 
че в старо време архитектът е пренебрегнал 
строежа, понеже не е предполагал никакво 
нападение откъм морето. Разказва се и едно 
предание, което е дошло чак до нас, че гра- 
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quidcac, (ос дтебротос d» ЕЁ Castrov tot нос й дът дълго време нямал стена откъм тази 

лос  yoóvoc лойдойс, & Hi T две: лот? той страна. Най-после тогавашният римски BAA- 

Мидо» бобою, дот» yir техтруацёрое xoi ката ATE! оградил някога тази част с малка и 

„де “ЕАЛадос отватоледейойтос ко лойдбн aly- > импровизирана стена от страх пред мидий- 

Hm. Éaegüuérov, < тб» “Рецайо та отида — CKHR цар Ксеркс, който направил земята пла- 

sur PxEvOso roc задо ба шкод» ura xa вателна? и потеглил на поход срещу Гърдия, 

с Фи rof пооотоҳбутис фойуид тф де лв като повел многочислени пълчища. Оттогава 

dapes ubos. åp ой ду xoóvov xai pézo rob дедоо и досега € останала същата стена, понеже, 

то «то тото ÖULMEUÉVNKEY, оддёлоте THE Ристе» както ce мислело, никой дори не могъл да 

Влав, Фе Фето, каз č bmovoíq uow гооифик. си въобрази, че оттам може да дойде вреда. 

г? удо xal nohiors той дек А stoAéuove хо а» Градът е преживял често много и твърде 

офодоотбтоьс й поме, тоб те ём тб» Baofláocoy тежки нападения и от варварите, и от техните 

xui аётб» dà тб» оъуоиодобтот Suv», пар дос съседи скити, които измисляли против него 

дисутноков като atthe &uvoovuéror xal wáupov всякакъв вид военни съоръжения H нахлу- 

Обет» vj пада xc organe вот xai ипбё вали c безчислена като пясъка войска, като 

влофбови vv mar абтоу quAov&xoorror (хай се хвалели, че той He може да понесе тях- 

yàg бс Фъббс пор üxáÜsxtot rate боиос xai ната заплаха (и наистина те били неудържими 

лой и twi пахол перовунёо), вА? Ту боя в нападенията, въоръжени с най-разнообразен 

леобувос Фолво й uáyj, ка! дибфвъув tòs &wfov- вид оръжие). Но сраженията ставали по Cy- 

Айс v opale? тоб ve(yovc тір Éqoóo» блеххи- шата и градът избягвал засадите, като осуе- 

раса, xai тф ст ос ab: ха! Одвоифс влерич- TABAN нахлуването с помощта на сигурните 

добути, Ayo) di rd) лизвудоба: udotvo. типо стени и поверявал спасението си на постоян- 

vij» £avrijs оотцоѓар хататиотейотоа. ёх лоб» yàp ния и пламенен защитник, преславния мъ-, 

аби» жудбуоу 6 огооблатоие обтос ёообсохо, xoci ченик Димитрий. Наистина този спасител на 

16 иий» адтў xal иле тов лодёиоо лаоадёіоп отечеството го изтръгвал от много опасности 

до фис сицлоббс ддоопаато. Фа табта тщс и често му дарявал милостиво победи, преди 

тб» Üavuárorv abro fülioc 8Епупош nagaya- Ome да е изпитал войната. Но като предо- 

ођостес тоїс Ес йиеїс rw ПП Aeyüéror ставим това да бъде разказано от книгите 

лоо coner. за неговите чудеса, нека продължим раз- 

каза сй. " 

9. "Ни обр toic puüsíionu aitius дуотёда xw- 9. И тъй, поради споменатите причини. 

Óórvov тилд б поме. & rov удо ў хойуивидоа градът беше извън всяка опасност. Откак 

той дао" panxíouavoc то за» Хход@у Еос тф обаче чрез купела на божественото кръщение 

уоиототвисо даф сътвидофоов хай то тўс &CoeDeíag — CKHTCKOTO племе се уподоби на християнския 

уйда хоб дифотбоов ди вто, swémavto uiv É народв и млякото на благочестието се раз- 

iy пбієоу ото, дубто ôk тўс дувоу ас Ñ тіс предели общо между двата народа, престана 

офаудс влипдебойся надода, xai và лоойву0детоа несигурността на градовете, спря да дейст- 

тф usyalogovoráro то» лоор» "Hoata ivap- вува мечът, извършващ кланета. И пророче- 

„бе èp пат» Зарообто oi идхаос удо ив» ството на най-велегласния от пророците -- 

uevijADo» гіс доблата xai ai Сиби sic доотоа, Исая — се изпълни явно спрямо нас. Мечо- 

хо} zóAtuoc |» обдаиоб, xal тї» mepiywoov @ла- Вете HH Ce превърнаха B сърпове и копията -- 

ca» вот xarengvráveve, на! обдаща 5r sbpofac в рала? Нямаше никъде война, мир вла- 

Д : дееше по цялата околна земя. Нямаше ни- 

1 Очевидно тук Йоан Камениат греши. По времето на персийския цар Ксеркс (486—465 np. н. е.) Co- 

лун не е бил владян от римлявите, тъй като те завладели Македония много по-късно (I в. пр. н. e.). 

?' По време Ha похода си против Гърция Ксеркс заповядал да се прокопае канал през Халкидическия п-В, за 

да не заобикаля с флотата си. 3 C „варвари“ тук по всяка вероятност се означават славяни И авари, чийто 

нападения са описани, както сам Камениат загатва по-долу, B „Чудесата на св. Димитрий (Miracula sancti 

Demetrii, І, 2) Cpe. Гръцки извори за българската история, Ш, стр. 88 и сп. За скити и скитски народ срв. 

тук стр. 22, бел. 4. 4 Градът e бил обсаждан ин откъм морето от готи (269) и от славяни според „Чудесата па 

св. Димитрий“. Вж.: Tafrali, Thessalonique, p. 62: Hoarn Камениата, Взятие Фессалоники, стр. 924, бел. 6 

към гл. 8. 5 Вж. тук бел. 8. в. Най-правдоподобно е предположението, че става дума за покръст- 

ването на българите (865), след което настъпил дълбок мир. Dvornik, Les Slaves, стр. 239, смята, че с похода 

на Юстиниан П в 688 г. е било турено началото на покръстването на македонскитс славяни; Tafrali, Thessalo- 

nique, p. 137, 144 и Topographie, p. 42, смята, че македонските славяни са били покръстени през VII] в.; Paj- 

ковић (ВИИНЈ, 1, стр. 186, бел. 3, 188, бел. 4, 268, бел. 6), приема, че това покръстване, и TO на македонски 

славяни, e станало към края на IX m. Вж. Иоанн Каменцата, Взятие Фессалоники, стр. 225—226, бел. 1 към 

гл. 10. 7 Исайя, H, 4. 8 Последното въстание на славяни в областта на Солун, за което има данни, € 

станало около 836 г. Вж. Dvornik, La vie de Saint Grégoire le Décapolite et les Slaves Macédonieus au Іҳе 

siécle, Paris, 1926, 17, pp. 61. 20—62, 4: ВИИНЈ, I, стр. 269, бел. 7: Гръцки извори за българската история, IV,. 

стр. 38—39. P 
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фоб) jc ох ве хапе quels джедайоиви, Ебер 
ab тўс yscopyíac ардохт, Фик дер ni ve дгилооас 
qognyíat. yr, Удо xoi (a^acou Aexovoycir nuiv ё 
doy vaxOtiouu лоза’ xu адалатот тў» megi 
Зиаотог  iÓmpoqógovv. dw сво пр ёудебс d) xai 
Фрелтидекос Вуотоа ngóc xuomoyoríar ў vj той- 
тоу aao ёоътӣс п ÜdáALacoa ти" zow ungara 
иёт) xal таїс ÓAxáo: cvraoxouí(tovoa dysvócéc то 
Asizor дідо тоїс xoüpovo. и дё тфъ блата 
198ет Зладциовъутаот cinoyu побто", xai udáAcra 
oic В допиобъто tore лойдас uðs, та szaoéar- 
гоу добдотев ко та лоо пифт dvuiaufavorrsc: 
Авохрдвон vào Ónuocías тис пода dvaroAgY дуобопс 
бло the дусваж Фа nuéoov тђоде ycopoóanc тўс rd- 

Део, zal дуаухоіос леадобопс robs лаоодейоътас 
zxpós ндс вудатоввеи кой ти тодс тру дова ло- 
оводо, лаз  ónoUv ду «ло тв tv кайблр ЕЕ 
abrir вхоолобнейф те ка лоодвектфивйо. дет 

хо лаци ис 87405 del лсоеотобе: тас дучак 
то" re абтохйдуо" xol ту ПАО  Pouievovuéren, 
«9с süxsoéorsoor siru wåunor лаоано sagi- 
ПЕТР 1) тойс ny  dyogür додебсутас xot xbv ovr- 

aAAeyudrov mowvuévovs tie uéðoðor. Футе къ 
Xovcíov zal ágyvoíov ка Ко» тие HAURAN 
Pete Üyouvgol rols пос Вубротто, xal та ёх 
Уно" Бфадията dc та ё Зоо" тоїс бис Eu 
veróiro. лғої yàg ту 0220 би, yaAxob xai ое 
дјсос x«ccuéígov те ха! иойвдов xai Лоо, ofc 
ai ди лообе трио тои" fiov ovrvéyova, xoi wno- 
Åva uóvor magéAxov пуобищ, тоообта» Orto 
voc liny тай дбтасд ло’ й аборт ÓoustoDor 
те хо! блорибвоба (p 491, 19--495, 17, 495, 

20--501, 6). 

2, De obsidione excidiogue Thessalonicae 

16. °443а ті де? uaxooAoysirv ; zanas удо дъ 
то» xar Ómygadcor iégdwaoÜot xoi ÖNS rnv 
óÓvrgodp ёха» noAwgxínr плботвив" порастйаш 
то Абу, Og sivat tols неєтёлғта  vovüeoíac nó- 
Üeow xol évapyotvc фдабхайас лорабкот. 8v той- 
тос удо бутоу fur бхё ис тауидодиос üyysáog 
дло тоб моатобутос га тб» "Prouoíor  скйлтоа, 
Aéorrog тоб quisvosfloUc атахтос, тў» Еродо» тб» 

Ваовапаж, Ауа Aù тен Óvocriunr  "Ayoggvóv, 
хаташтйо? ка coc тйуи бл вода, подал 
прос йл ато фхебвит wor  (agfagor дрїҳбда 

Аёо», xai тии Вот arw, ne Bor, стооеклдутос 

1 Егнациевият ubr (Vis Egnatia) който започвал 
за Цариград. 

4 Гръцки извори за бългапеката история, V 

ё Лъв VI, византийски император (886— 
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какъв случай на охолен живот, от който ние 
да не вкусвахме до насита от една страна, 
изобилие ка земеделски произведения, от дру- 
га — търговски внос. Защото земята и MO- 
рето, открай време определени да ни бъдат 
в услуга, ни даряваха във всяко отношение 
богато и щедро. Което земята произвеждаше 
недостатъчно или изобщо не можеше да 
произвежда, това самото море доставяше, 
като го носеше с кораби, и изобилно да- 
ваше на нуждаещите се това, коего им лип- 
сваше. А какво да кажа най-напред за 
ония хора, които прииждаха отвсякъде и 
особено за онова, с което те зачитаха нас 
гражданите, като даваха своите произведения 
и в замяна взимаха нашите ? И наистина, NO- 
неже главният държавек път!, който водеше 
от запад към изток, минаваше сред този 
град и по неволя караше пътниците да се 
спират при нас и да си купуват това, което 
[Hw] бе потребно, ние получавахме и прило- 
бивахме от тях какви ли He mien блага. 3a- 

това смесена тълпа от местни жители и изобщо 
от гости се тълпеше винаги по улиците, така 
че по-лесно беше да се преброи крайморският 
пясък, отколкото тези, които преминаваха 
през площада и правеха сделки. Затова мно- 
зина натрупаха много съкровища от злато 
сребро и скъпоценни камъни и за тях ко- 
принените тъкани бяха като вълнените за 
другите. А за другите материали — мед, 
желязо, калай, олово и стъкло, на които 
занаятите дават чрез огъня форма, аз смятам 
за излишно дори само да спомена, понеже 
те бяха толкова много, че с тях можеше да 
се построи и направи друг град. 

2. За обсадата п разрушението 
на Солун 

16. Но защо да удължавам разказа? Вре- 
ме е да пристъпя към излагане на опасно- 
стите и да представя със слово как поне- 
сохме оная мъчителна обсада, за да бъде 
това за потомците ловод за наставление и 
покана за явно поучение. Защото, когато ние 
се намирахме в такова положение, дойде ня- 
какъв бързоходец - вестител на благоче- 
стивия император Лъв?, който тогава дър- 
WEWE ромейския скиптър, и, Karo извести за 
нападението на варварите, имам пред вид 
‘проклетите агаряни, и това, че трябва да се 
въоръжаваме бързо, каза, че били дошли HA- 
какви дезертьори от същите ония варвари, 
които предизвестили императора какъв бил 

от Драч и през Охрид. Битоля, Воден и Солун водел 
-012), 
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rj food, xai би aoa про oui Вл! туда 

дехойрта, бло soAAGY ўд тб’ бл? аттбр ngo- 

geipooérceor Beaévrez de дтебиотос &ortv ёх 

rob лобе ÜdAaconav uéoovs xai тоѓх ало tO» зна» 

NÓNG вбелу ритоз. табтус or плут THS 

лотпойз dyycA(ac, дообс uiv Pyévevo xarà лос 

rv пой xad совов zal vápagoc, вето лой) - 

natos xal фовеоой taig дхойе нбр ду бог 

лооолгобутос, гВосленойиедо дё, огись Tip obtxetaxy 

яеилсаовода вота», xal бда лобс rh» та» 

арий» дигуаз xataotičew, xai я005 о» xar aè- 

rv aóAÀeuor йеуєіоєсдеа. пп»  Faaue и б ko- 

ywGuóg Екфотот xal tals dAAcis megi uvas THS блат 

plas тог uáytoUnn иило тоб лодумолоз Dr £r 

zelog, и) блох tip koyiy Фанаты Deap u Eros 

лох Óà то ий ?лаудно" sivo тд telgos Eria 

ха т)” лоооройр" EOHOTOULUEY, TOS блаутоу yuyas 

холтер ure xal удо пу @5 бое Елолто», or 

ибуо» торс длаолодвнов xal болдоқ Пит», 0227 

Пд) xai афтоїс rofc veyvuroouévon ко лдооло- 

ман хот тах ти roro to лрауцйте» afcías. 

17. ^ Eflovievoáusón © obr, ви но двог лош 

rey, dv ай лоаттер TQ) тек хой лостис Eyxe- 

сдо тя abro дофай ав ка! лодѕ 10 кое ттоу 

ueramonjaeog. ов огуєВобдете д’ пий" тобто 1805 

$ табор’ пат» три аруЕМау лод той Васи ёоо 

хошоас (JTergwräs дё обтос #хай то, тф хоста 

26у те» поотоовлађаоі» ёуаоидиод цето, 05 ўт 

глатегойцивкос ёуҳоотісш шмо» т] пой KUÍ TOS 

афтӣ usraĝoŭva Возрдеіас xal дсойотв Er rois 

лойуцас ovvepyeíaz), 22р 08 оротат уви 

дЕвговп" длбоши, Òs Мо” èreoyh ий ocior, EÍ 

uù zol тайтис ub пооодолостош Tiy xod uon 

ázubAevav диаотви dvatoson кадассвдвадо". 1405 

удо Or б Феро xal zoÀlÀnv поарийтов вони 

acou, ra? avtor огидфу ds e дедңоог тої 

re(yovc еў обсодоийз iuusiuÜnron xal xócows 

лооббе 1ў móle xal ctÁÉor 0обдЕ” tow лоо аётой 

negl тобто" фооъиафто» дуогу, Eq? Éregov #1005 

дофай ас (xoci сила пох ео; xa боиобю») 

tòp той’ ивпруфиато. #005 удо cs av TEQUAÀU- 

Сега то xarà vórov uéoog tis TÓLEWS бло тб 

Залаоско» ббато» зу ÖÈ sgooníarorros TOP 

лодќаор ebycoDc frsr tovs ваойдоотв па’ бов» 

Войдовт àv iv uir алрабаовои, ипдетде xu- 

Жонтос ибтойс блеойра» ths oixoÓours vysvécq: то? 

тагове да то лодоумо” zal хдашолетато” eva: 

тб те vijas ий до" $zcoaréyen ёи тоб хата ло’ 

ar 
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планът им. Те били организирали цялото CH 

нападение срещу този град, понеже били 
уверени от мнозина, който били по-рано пле- 
rens, че той не бил укрепен със стена откъм 
морската страна и бил лесно достъпен за 

вападения с кораби. М тъй след съобще- 

нието на тази лоша вест по целия град 

се появи шум, страх и смущение, тъй като 

за пръв път до нашите уши достигна нещо 

необикновено и страшно. И ние решихме, 

тежко ни, да осигурим нашето спасение, 

да наредим отбраната срещу неприятелите 

и ла се съвземем за войната срещу тях, Но 

духът на всеки един отпадаше и mopa- 

ди другите грижи — от неопитността да се 

сражаваме, тъй като нямахме опит в работата, 

нито знаехме как да започнем. Още повече по- 

тискаше душите на всички това, че стената, 

откъдето очаквахме нападението, не беше 

годна. И наистина положението беше съмни- 

телно не само за нас кеопитните във война 

и невъоръжени хора, но и за самите упраж- 

нени и имащи предварително опит в такива 

работи хора. ©, 
17. И тъй ние решихме, ако трябва да 

се извърши него, това да стане във връзка 

със стената и на първо място да се постави 

нейната сигурност и заздравяването й. Меж- 

ду това лицето, което ни донесе от страна 

на императора тази вест (той се нарячаше 

Петрона, записан в списъка на протоспата- | 

риите?) и комуто беше възложено да остане за * 

малко време в града и да му окаже известна 

помощ и необходимата в работите подкрепа, 

He ни посъветва за това, Той каза, че е на- 

мерил друг твърде умен план, много ефи- 

касен и спасителен, ако не бяха го унищо- 

жили нашите грехове, които подготвиха пътя 

за нашата погибел. Понеже човекът беше 

умен и беше придобил голям опит в рабо- 

тите, той прецени в себе си, че ако рече да 

се погрижи за построяването на стената, той 

ще причини на грала |само| мъки и не ще 

му бъде по-полезен от тези, които преди него 

са мислили за същото. Затова той насочи 

мислите си към друг вид осигуряване (и виж 

колко умно H подходящо). Понеже цялата 

южна част на града се миеше от морските 

вълни, той знаеше, че ако войната дойде от- 

тук, варварите лесно могат да направят там 

всичко, което биха пожелали, без някой да 

им попречи да се издигнат над строежа на 

стената, тъй като тя бе ниска, почти ДО 

земята, а корабите се издигаха с носовата 

1 Лъв Триполит, след като опустошил родния си град Аталия в Мала Азия, замислил да нападне и Lapa- 
РА m ^» 

град, достигнал до входа в Мраморно море, но се отказал от този план и се насочи към Солун. 2 Про- 

тоспатарий е била почетна титла, давана от византийските императори ua най-знатни военни и политически лица, 

< 
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UVEY uépOUG, кар ало ustewgor бро wès £v 
тоїс 8záÁfeow ğvras xurareooozxsr, ёВорАєбоото 
qouyuor TUVO xdi tertyrguériv  PvéÓnav Ву адтоїс 
Фухойуни tols acw, As Jr xul tË nóAs то ġo- 

фадёс xal rots $yÜooic билбдот wor! авто убеден. 
zoklo рдо hoar ён сор ог peyivuusvo vóufla 
хата те то AQÒS GroroANr xut OCom нврос tho mč- 

Дос, ir окоп да robo favrõr vexoobg of прое 
хагоиксготес Syeragiazov. РАЯ нуес’ об xal ovráyor 
иа Tuv леоићоё цейодф, Рамос avos. é£eboe, 

18 Deae от, xai “мо блосчихооб прое ба 
gjutas овлуидок тобто TOS Идею алое, 
ÜaAacoióY u xal &оу вовне ка тоб лоде yos 
тў 200%  mgofsDAguévov rs(zovc  OÓxvgcmegór те 

xoi дафрадвотеоо» vj будна хатетеууабвто. ки ди 
ха! eig Воро" йу 20; mdoar Пофайвео th пода 
лейлоойието", Ос ино бета тв vrüec mày- 
йон то тоойлер zot hs бета иетодойние plé- 
Jys, eb id, xut тобто др cy uoz0go(ur fuco xo- 
Ар zai ик оёдд sgooszhanoer. (18) Koy тво лей 
та иёра cov той хобинбдент totor neqÜazotoc 
то? тоюбтох фалотиос (ouyuoP, xa лаому пифт 
болора" Вафово” xal morggar блотбитоътос, Гието 
по Ürepóc, и ато тоб тоб Вас ёо лено, 

ток «с qoro zeugüirra Blerocwàr ологдаков ue- 

талвилоцвков xal tiy осъди падам ths пой: 
“е favrór usvauÜeic déem 08 обтос ёнидейто, xd- 
cnc те лейхдооп лооуғоо elc; отоатуубс xoi 
лдбвау вливат тб” лодс зр” uáygr «Атовгабот 
нё zoayudáuor draóstaueroc. t) мой £Óofs thr 
rov Zoyov тобтоо oyoAácot téms фоотида, zai топ 

ze(yove тр» омодоцие сарбо доа. Gua yàg. пив, xai 
ueüícvgow sobès tòr Ógaor zavrta тор віс тобто 
тұтаунёро» agos то зас урекоде дас toig теуи!- 
Tus слихошщ Ева, «бе ду тӯ лодос труд" xai 
г vr дедуто» даци ЕТ xoQuyíg tò слогдогдиено” 
sic Воро дуото. ПОП ner обу ламу та eñe obxo- 
douis Пу gregy. ФА” боо» dózse то лоб Ерос 
Рувобиауоу roO teiyovs тун тбр ёраутоу ánelo 

ye хамӧуоюр, тособтот врайето tò дєїло» то: 
лой ис huir лоутдс xwåúvov ха фолёифаїроу $nó- 
voar. өйте yàp бле’ дордобтрен Over siye 
ло Ф ини Óvreróusvor подс то unxéu cv ё 
обтой буифоой» пийс блоллебар, xai 9 zgorog cw 
ку лой»  £qoÓov Вреотвни  лобгиаотбоата 

uuo roD uécov жоо” тўс окодоийс iwagivgs, - 

1 Това са стариниите каменни саркофази, който се откриват на много места и у нас. 
управител на теме (област), разполагащ с военна и административна власт. Стратег на Солунската тема бил 

^. Преди назначазанетс на Лъв отбраната на грала ръководил 
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си част по-високо и |неприятеляте| можеха 
отгоре да нараняват тези, които се намираха 
по зъберите. Затова той реши да скрие в са- 
мите води някаква преграда и изкуствено на- 
правена засада, за да се получи от гова си- 
гурност за града H препятствие за неприяте- 
лите. В източната и западната част на града 
имаше много гробници, издълбани от цели 
камъни, в които едно време обитаващите 
града елини са погребвали своите мъртъвци. 
Той събра тези гробници и ги потопи в мо- 
рето по един чуден начин, който единствено 
той бе измислил. Той ги скри под водата, 
наредени в редица на едно малко разстояние 
помежду им], и изкусно съоръжи някакво 
морско и необикновено укрепление, наисти- 
на по-здраво и по-сигурно от стената, която 
се издигаше за защита сушата. И ная- 
стина TO щеше да се осъществи и щеше да 
даде пълна сигурност на града, така че ко- 
рабите да не могат да ce приближават изобщо 
и да му причинят своята пакост, ако не беще 
осуетено и не беше пропаднало поради Ha- 
шата порочност. (18) Защото, когато тази 
презморска преграда беше достигнала някъде 
до средата на опасното място и премахваше 
цялото ки ужасно и лошо подозрение, при- 
стигна друг някакъв човек, и той изпратен 
ат императора, който бързо извика обратно 
изпратения за това Петрона и прие върху 
себе си изцяло грижата за града. Този човек 
се наричаше Лъв. Той Oe назначен за стратег 
на цялата област? и се нагърби с всичката 
грижа за уреждане на работите във връзка 
с войната. Той именно реши да се спре до- 
сегашната работа по това дело и да се до- 
върши постройката на стената. Всички хора, 
определени за тази работа, той ги премести 
да доставят необходимия на майсторите дър- 
вен материал, та да може някак да осъще- 
стви замисленото с помощта на многото ра- 
ботна ръка и изобилното доставяне на необ- 
ходимото. И тъй работата по строежа закипя. 
Но колкото издигащата се нависоко част на 
стената изглеждаше, че възпира неприязънта 
на неприятелите, толкова останалата част вну- 
шаваше на нас гражданите подозрение за 
всякаква опасност. Гъй karo стената ce npo- 
стираше на голяма дължина, наистина не 
Оеше възможно да се издигне цялата, та да 
не очакваме вече нещастието поради нея. А 
и времето подсказваше, че настъпва нахлува- 
вето на неприятелите, преди още строежът 
да бе стигнал до средата на мястото. Загова 

на 

2 Стратегът бил 

според Камевиат имлераторският пратеник 
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RE ob хей tip ВАйВъ" Рлохтводиеда. dyyehiat sp 

те» лоотвра» фоввослвош xoà ovyyoteont тас nár- 

voy fur ход zepielloiAovr, «al tovc Ваовдосис 

àyy(tew. ўд то nhetoror той mos Можтодутаз. 

об fw» yàp rov xol подс моду o)rovs Видоа- 

дбуаь дид то rdc aleloras vücowc ёл аёт» л00- 

exzopiluóira, ко! тв подв дадасосо» вуобайс лов 

Up обетоп tjj хотал? Ев. uóvy тйе дхођ афт 

лодс форт" ёктоалўрош, xci unòèv Рлаоуе б тір 

бод» abr три тб блду cvréyeum &Sapxeiv пло- 

ueivat. rérragas удо био? xal пертухозта тах Pagbuo 

«dg eive xpoéAeyor vias, ОВО то» пбдвос éxdáotns 

abrir v игуёда xal vat s 021015 xaraoxevats еруу 

voran, & ais ÑP паири TS буйдос üzoreronuércor 

xal шариодбу, v» те ти Хобі» oixoürtcr 'Io- 

иататб» xci ту биобобуто» Аѓуълліо Atfiónov, 

летов ай иобвос xal Oquoyrcuórory дудобто», 

лой» zip ё voice фдуо Флота &£noxnaévcor 

xal тоїс Ajotpusais длоойис таб opayàs ии? вти- 

обла», (05 ий Oórvacüat uva xüv dxoj tip тоб- 

rey. 2идетасдав stet oov, 6220 олердво Exaoror Úno- 

усоовїу тия &veyxauér]s, кое ттот jyo6usrov т?ру 

ива боб» дуои» iv тойс Opsom olo Ñ то 

бл абе Ava. xci пойообито» длеубумпотвка 

Фарето». 

19. Ир» è тобто тоўот ёдро” лами 

фоВеоблвобс us то» дп Aey0évvow все а ден 

вуувдос, там Ваовйое тір Eqoóor л/дповотвоо" 

огойу бли лообида». Мицтас ё obros надето, 

orgargyóc riv Фа" xal ty Èv tots Boviesuactr 

вата а. обгос Аб ovreztauivor vj лии KATHY- 

yvüro (els тобто удо iAeyev дфуда), zal cb т 

дог пойттео, frog ëyew кофилветйето. ли» ди 

cvréfn u zal тою?то» увёойи ucvai? rie лооо- 

дож та» лодеще #5 &mvoíac to? одатдайдоно- 

yof xai лотпоотбтос дщиотос. ó удо #9 дудах 

groaryós тобто др wp VEDOT лаоаувтонёрф Ni 

rg отог лоо negl vuv oixoÓouv тоб теҳогс 

хоп? üoydc дтиуфо Еллф ёресбнвуос̧, Ок тір от 

Ид) лод tòr фо» добу ВилАновюи cQ üo- 

лаоиф лооотуооіау, xai абтбу ČATA духайебоиетог, 

rob fvrjooc Ausus дебду u nénovðe лобуиа 

xal лоб» дановет ёлдшор. втадаужутес ot 

fazo xal лот obro; ёр Ov ó стоатпудв xera- 

Dizen тў qoc] иа а alyyels тб” тв abxéva ве 

обоз ка tr хонуу Ча, бобо” добейс tS 

1 Корабът например, на който като плениик 

побрал 800 души пленници 
били продадепин, а други - 

попаднал 

освен 200-re луши араби, Като се има 

- измрели по пътя, при преброяването на о. Крит се оказали налице 22 000 {Сате- 

niata, p. 589,13) и че арабите разполагали освен със 

и подозирахме нещастието. Защото изве- 

стия, по-страшви и по-чести от предишните, 

заглушаваха ушите на всички ни, че варва- 

рите наближават, след като са преплували 

по-голямата част от разстоянието. Наистина 

нямаше къде да ги задържат за малко време, 

тъй като повечето острови бяха опустошени 

ст тях, градовете, които бяха разположени 

край морето, само при слуха за тях от ужас 

се обръщаха в бягство, и не съществуваше 

нищо, което можеше да устои на техния 

устрем или на гъстите им бойни редици. 3a-, 

щото известяваха, ue били съсредоточени 

петдесет и четири варварски кораба, всеки 

от който по големина и по снаряжение бил 

не по-малък от град“. В тях се намираше 

цякаква смесена тълпа от безумни и бесни 

хора. исмаилтяни?, които населяват Сирия, 

и етиопци, които са съседи на египтяните, = >" 

хора кръвожадни и със зверски сърца, при- 

добили напълно умението да убиват, упраж- 

нили се с пиратски намерения в сеч. Така 

никой не можеше да издържи дори слуха за 

нападението им, но всеки бързаше да от- 

стъпи от родното място, предпочитайки да 

живее с дивите зверове в планините, откол- 

кото да бъде хванат от тях и да получа 

многомъчителна смърт. 
19. Освен това, когато положението беше 

такова, дойде вестител, по-страшен от вече 

споменатите, и заяви на всички, че нападе- 

нието на варварите е още пӧғпредстоящо. 

Той се наричаше Никита, стратег по JADA- 

ност и по положение в даването на съвети. 

Като дойде, той обеща да участвува в OT- 

браната на града (защото казваше, че бил 

дошъл за тази цел) и, ако би трябвало да 

се направи нещо, твърдеше, че е готов [Aa 

го направи. Но по време, когато очаквахме 

неприятелите, поради козните на причинителя 

на съблазни к най-лош демон случайно стана 

следното нещо. Споменатият вече стратег, 

яздейки кон, срещнал още отначало някъде 

около строежа на стената този току-що при- 

стигнал Никита и, като решил да изпълни 

обичайното приветствие с прегръщане на прия- 

теля, който също яздел кон, пуснал юздите 

и пострадал страшно и достойно за много 

сълзи. Конете се подилашили, и то повече 

този, който бил язден от стратега. Възбуден 

от естествена ярост, той извил кагоре врат, 

Каменнат (о. Сатепіша, pp. 578,22 579,2) 
пред вид, че след като част OT пленниците 

своите 54 кораба и с някои други, взети в Солун, 

може да се предположи, че срелно на кораб са били натоварени освен арабите и по 400 гленвика. Вж. Hoang 

Камениата, Взятие Фессалоники, стр. 240—241, бел. | към гл. 73. 2 Исмаилтани ca беле наричаая арабите 

но името на Исмаил, син на Аврам от робинята егинтяйка Arap. 
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Едоав ubrÓóv ünspáAsto, xol ёх той agos обрат xe- 

fuovioug xai подс тобдафос фас тор деу те 

uņngòr xai та лобе тр xovOAur ugin OAacüsis 
PÀeenog Ту ка ам те о Сет Omnem» бу oi 
ге отоапощийс та вак Óoprq ooo. лариуойча cats 

egoir avekousvoi блуду омидв, иде" (Qu вот 
лео tr поохаийтох apupudtew тоб доло?б quor- 
rto uror. xero ду ó до одете пфооцтос Pky- 

peis, оёх yow © ти: лофтог то" voir ёпафном. 
&iÀxs иёу yao ифтор п qoorrs тоб лооздокомеон 
rÅ VOV, лос xai тва тодло” лешофоа тір пой’ 
ix тўс владооийс тот Dagpuooan ар Ане дё rottor 

подс Соло" сл во" п Ópguasia дор) xal tò #4- 
хото” йлеу тфу aknpértow пед» то agvo, 
xai буёлее unðèr воо” лроций" ris вартоб ow- 
rgoíag. xal ofras ё usüogpíp дбо уайвлат xel- 
(vog xai ËF Éxarópov микоиснос лоос nzücur Évío- 
yaar пу vé» дефтео дувлитидио:. AÀA дд то 
хотЕДЕТуо” tOD xutpoU лбоуопу uras SvÀoovrÜErgovc 

то Owggvnxott uos ro T&(youc пи с доша 
uevoi тє zal лооолелёоозтес дур тта лоаовохоиен 
ёаотоёс yonotüc ёлідоѕ дуиро, бе Одет бр” 
twous tobe ало tis дадаоо< водоибтоте дле 
ува zat uj muoane автор mAgotor "бут rob 
r&(YOovc ий таб xaxopovA(az abrir &vsoysir. тафта 

д2 олвибдуто» п’ Ввресоцията, tjs dvrdáysus тоб 
qopor тах Smwoíuc wv uataiwr словадойсне, ei 

xal би, ходех nuc ёру 009`06, ейицуатди Ват бло? 
то пивбдивто», оди jv ydo Bous iv huir ВаВао 
хета тоб  uéAAorroc. oxéyerau dj the [OY ёАлиго- 
немок ёхрӣове». 

20. "Ouwo: влади tř отоатнуоб луто | 
ла og алава фоота вс tòr фидета мати 
Минтах, ђоҳето ха! обтде та лаб’ ёовтоб то хато 
двуацо вадихунойси, еус 08 xal vor nAgawxdgor 
Ундавиуо», ту те P? nuüs reAocrer ка! тфъ 
пло то’ otQnrgyor Хтонисков, ай йо лой! лоосте- 
ráyÜa. сив йош + aó, rijs тоби дилейосо, 
g ё» unó пи е труд» вбвовйфив" тўс теу rav- 
по" Рудботвс novonhias, ДАР Фусие об три 
agor aùr плокхроуодиейа проовойт. 0 хо! 

eig ёоуо» дри" лооейиае? то Влотой а vno yupáčus 

г Тези славяни според Камениат (гл. 6) били драгувитите и сагудатите. 
споменаване па стримонския стратег. Стримонската тема била организирана в 
стирала край морето — между реките Струма и Места, на юг от Беласица и Рупел, с 
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изправил грива и издигайки се ка задните 

крака, го хвърлил от седлото. Като се пре- 
метнал през задната част на коня и паднал 
на земята, стратегът си счупил дясното бедро 
и частите около бедрената става и бил за 
окайване, самият му живот бил в опасност. Ко- 
пиеносците от войсковото отделение веднага 
го взели на ръце H го занесли у лома My. 
Занапред естествено той не щеше да може 
да се грижи за належащите работи. Човекът 
лежеше обхванат от неописуеми болки, He- 
знаейки за кое по-рано да мисли. Измъчваше 
го грижата за предстоящата опасност, как и 
по какъв начин да спасява града от нападе- 
нието ка варварите. От друга страна, го измъч- 
ваше повече пронизващата го болка и застра- 
шаващата го смърт във връзка със счуде- 
ните членове и това го караше да изостави 
всичко друго пред своето спасение. И така, 
поставен между две тегла и измъчван от 
двете, той беше неспособен за каквото и да 
е изпълнение на необходимите работи. Неза- 
BHCHMO от това поради критическия момент 
ние построихме някои кули, съставени от 
греди, и ги приближихме към разрушената 
част на стената, като си дадохме така из- 
вестна смелост, произтичаша от добрата на- 
дежда, че може би наистина от високото място 
ще отблъснем идващите от морето и He ще 
им позволим да се приближат до стената и 
да осъществят злите си намерения. Това ояха 
изобретения на бързаши хора, когато нуж- 
дата на страха ввушава изнамирания на без- 
полезни неща, макар че, както е казал едик 
мъдрец, всички потискани са изобретателни. 
Защото между нас нямаше някой, който да 
мисли сериозно за бъдещето или за изход 
от предстоящото. 

20. Все пак, повеже след нараняването на 
стратега цялата грижа за нас премина в [ръ- 
uere на| споменатия Никита, той започна да 
изпълнява свойте задължения според силите. 
си. Той каза, че е заповядал да дойдат в: 
града голямо множество OT съседните 
BAHH, както от тези, които са под наша власті, — 
така и от тези, които са под властта на 
стримонския стратег? , опитни в стрелянето?,. 
за да He се окажем някак по-слаби от въо- 
ръжението на неприятелите, но да имаме с 
какво да отблъснем първото им нападение. 
Той се стараеше и на дело да изпълни това: 

? Това v най-старото датирано 
средата на [X в. Тя ce apo- 

главен град Сяр. Bw. 
Златарски, История, 1, 2, стр. 330; P. Lemerle, Philippes ct la Macédoine orientale à Гброцие chretienne et 

byzantine, Paris, 1945, p. 128; ВИИНЈ, 1, стр. 270; Иоанн Камениата, Взятие Фессаловики, стр. 230, бел, 2 към 
гл. 20. 
гарскчте славянки са бали познати 

3 Славяните са били известна като добри стрелци с лък. За това памениат говори а по-долу. Бъд - 

пе-късно и на кръстоносците като добри стрели. 

сла-. 



Ма лбоус беби TIS cour ioov, пав» та TALOS 10906 
дас сос дит rots X«xAapijrowz хателаотепдеу», #ма- 
ото» atda dx обр те Пр ÓnAocdusvov. 82 об Ó 
ха! cvréogsor ЛО ир Tuc дресс, o0y боо 

дё ri» yos(ur imANOOvP, ААС xut Alur гбиобдинто 
xai подс тір наху" iauaogoxsvoi, тобто дё ovré- 
Barver ёх re омой тас̧ а и sorigoritovc 
тойс Вилетотенибтотс айтоте üoyovtug. то ЕТО 
ай док oenuqéoor плей то той хопой схолотттас, 

ха то лав ёс гс лоду фи, 
Яедродтарвас TE ËTHUUVOUEVOVS, xai aider ЛАО поо- 

мид» тис тойтов PÉugeLerijoarrOg crit. и де 

Ортис 

зао ки! ток 
Лер» maotuíroo той co0AczÜérros инте гор OTOU- 
труф? JXroeuóros, xot TIS Воабьтитос абтоу KATAU 

исонвхов, ка DS eb те лабо зардтусъ лаобктос 5 
лос, атф Ор) тир айнар Фл TOU ходлобртос 
хатацртнечовтос, 00деу плох 5 опротесот SOLE UC вит 
Ноос selvos xaxopouA(u- Вубиетос, тобто» uir 

той пюдоолаон qófov. Pae- 

одаи, кар тр  naeeurY THS тодайтиус дойвож sic 
ПО» Géneros, olre abror ÒE  CavroD ote та 
тфу бт uror бутор ВАК Е xal срувлаиб ти to- 
Gat] ооифооб лгоютот «оп пий“ eovAsvoaro, 
аа тр посвдохёа тоб ав ласки обун тия Èo- 
жин: 4uíoac тоб лодёиоъ тла пийс Aromia- 

ui E] f; EL. y . 6? Є ра Fi 2 ^ 

нас, hate GUHTEOGYOC тур хез? HOOF mi OLNE 

мо раб ГУА " $ 
вер VELON слити OS 

ха тар дА иго HE кен ROPOV PyptAaone с) gvr- 
ce vé ier 
t стен Ист. 

2]. Оби ót rc дало rw cvuudágcr xka- 
ѓори dztópovxoAnÜüévrsc ёАтідос, кой 000° их 
E! 2 f А спада ^ - ^t ` 2 бутес «ао иито, Да по пре: тр" Хоа 
плолАпообитЕс и Ноу xiv те» Ваобаоор xat- 

г , : , гг я ` BE 7 ~ 
zeoBatvorvec ovgariav, биос rò uyðeulav zteigar 
лодёнос  ivustügyst? HUTT, unos AQOANOHEUUEVHY 
ув uj megi cvoÓtov ueAStQYv, фоверйр туо xol 
даа, Еваж yíuovoayr тр"  FqoÓov афибу елоіе. 
СА ос re каб tò uny фдаоб mobs тр тойтот 
ФЕвирей duvvar mnovgoóv fuir котефайито. ка! 
goy uiv уопоаойс теб qopuxor ýr  Zusás ydo 
љиб»  PxTpocóvreoy тд те блату, кор тб 

1 Става „дума за славяните от Солунската и Стримонската тема. 

B "7 2 ` . г | 5 и 
xui лой а уоаииако» KEO- ` 
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написа писма и ги изпрати по цялата околна 
област и караше славяните да пристигнат 
бързо при нас, всеки от тях въоръжен, до- 
колкото му беше възможно! Благодарение 
на това наистина се стекоха малцина про- 
стички люде, недостатъчни да задоволят [на- 
ата] нужда, но и твърде малобройни и не- 
подготвени за сражение. Това стана, понеже 
началниците, ка които са били поверени, бяха 
някакви негодни и твърде лоши хора. Те гле- 
даха повече собствената си полза, отколкото 
обществената, имаха навик да злоумишляват 
срешу ближния, бяха алчни за подкупи и 
бяха се научили да не предпочитат нищо 
друго пред своята изгода. Гореказаният Ни- 
кита се опитваше да сплаши с писма стри- 
монския стратег два, три и повече пъти, об- 
виняваше го за бавността [My] и казваше, че 
ще обвини пред императора като виновев само 
него, ако градът пострада някак при настоя- 
mara опасност. Въпреки това той, както и 
по-рано, постоянствуваше в своята обичайна 
злонамереност, като пренебрегна първо страха 
от бога, а после и страха от хората. И като 
не даваше пет пари За загиването на толкова 
голям град, не пожела нито сам лично, нито 
някой от подчинените му да дойде и да по- 
могне на нас, заобиколените от толкова го- 
лямо нещастие, но заблуди всички ни до по- 
следния ден на войната, като се преструваше, 
че всеки момент ще се яви при Hac. И така 
тайно доведе докрай замислите си против 
нас и силно и лукаво се надсмя над гибелта, 
която ни потискаше. 

21. Така измамени в надеждата от съюз- 

ниците славяни?, макар да не бяхме мало- 
числени, но задоволявахме [военните cn] нуж- 
ди с голямо множество хора, и превъзхож- 
дахме твърде много войската на варварите, 
все пак липсата на военна опитност у нас и 
това, че бихме занемарили отдавна грижата 
за нея, правеше нападението им някак страш- 
но и пълно с ужас. А освен това неуспехът 
ни да измислим предварително защита против 
това нападение ое за нас лошо нещо. Защото 
ако ние побегнехме, градът щеше да бъде 
превзет, украсата от злато и средро и други 

> Тук славяните са наречени „съюзници“ 
(огинауо!. Техен управител в случая е стримонският стратег. Славяните си имат п свой архонти — князе или 
тарейшини (гл. 20). Славяните от Солунската и Стримонската тема са имали положението на „съюзници“ и като 

такива ca били задължени във време па война да дават помошни войски. Но тяхното държане е било доста He- 
зависимо и, както виждаме, е стигало до неподчинение. По всичко личи, че правното положение на тези CAA- 
вяни е било като това на мизийските седем племена, KOHTO спрямо Византия са били глд лакто». А бло яйхтот, 
пядолоудо, #ропоудо, обниато са все термини за обозначаване на донякъде променилите с течение на времето 
своето положение федератни племена. Box. Јиречек, История срба, І, Београд, 1922, стр. 75. J. Maspero, Pers- 
ойтог ei пговифта dans L'armée byzantine au Ме siècle, BZ, ХП (1912), pp. 97—98; Zemerle, Philippes, p. 153; 
Ф. Успенский, История Византийской империи, 1, Москва, 1912, стр. 772; М. Войнов, За първия допир на Acna- 
руховите българи със славяните н за датате ва осповавакста на българската държава, ИИБИ, VI (1956). 
стр. 450--467, Cpr: и Иоанн Каменната, Взятие Фессаловики, стр. 282, бел. ! към гл. 21. 
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aoo&eyüérto aefpaouíeor ойлет 0 te да zovoot 
xui doyógou хо оста yoetúðovs PÀ puo- 
Ova. xóouos rp хо автор of лак? с olzot ar- 
охотой vevéol ci. бий де xol riy idw faoBápovy 
блеххі бютеу DAdfhy, ox ciyouer бле rnv xa 
днб» той който тов ayarázejom: Майсиеда. dAAG 
тото цё’ бу фунта хей cácis ooxQoius 2удивии, 

el ха Ort moog ша" поло’ Фут TÓY товоо» 
pmo TOP какой тир перон" Рорикоой narto до- 

ато" уафелелепа” тойс тосогтор тофуцатот зоо 
рдо”, иде" айдо лоовйойетас AA» то дроб" 
ивтодибиво хо то би piov, xul лойншимо?т 
буфо иле» лобриитасбртас, Exotic пит’ Ве 
лом MOL фор. 

22. Шут оте tols Loptuotz батёоо тобто 

лайоортес, овте tos ребе duéeec дистедобие". 
ха! © uóvor roig блоообо» блойчявищ, тобто xol 
Пес голодабоие" 305, тоб dgdrorc te Heins 
осудлайнас oxuguobc zai таз crOw Фа» стово- 

pelas влиойойвиети. — - =- (pp. 508, 1-- 
516, 22). 

23. "Ку бо yoo РФ биб» ёлі иное точи 
ówazovód[rro, пий по rdc Даойадиас vus Пд 
aou aaga тор авувиа той nüérros "Ехрфвов aki 
ойсо savant óc ходом juega длирсокоготс, 
ёуроту xol евхадос бои шууд loviiou, ѓтоъс 
QU. те об’ qujuxe тайн пса’ ддобос ða- 
Doauoone тр пой» доревот nèr aaod лаб буқ- 
реото ко XÀOYOS ка тарах САД» GAAO те Boir- 

TOY кш лє, TOU поохенбоо Воненоавио», оли 

Cou£yvow TE бло» roo (DS оѓо» те ÑV, 204 подс TÒ тегуос 

хатавлвидбуто». обло» дё rals бли? тво тої te(yoec 
даолообте, (дог ду ка тат peopáoew al yhes 
Фи то фудеѓону fqávgour Seyis, лелетасибна 
yovga та Тоа. xal удо xará ura cóupocu tuye 

Tt) хшоф rot xac ооб» ите влаофоносс 
renos, от tuis моййо?те Üoxtiv ип ёр Фдато» 
адмі дг dépog uetagaiovs xoutzsodat. "ойвисс уар 
yero, xatas воле, ить Ore xul mhior тф 
а с" пивобп" б трде дахддтос влиовоуето Üre- 
HOS, fx rfr toz той тўс “Кадос "Одило 
тїр Gogi хор, xa nézo бурала Фос rò 
лой де» Вр” биоса rdv Заре пивоф» owed- 
дала)" 1) пода zal ror déga дидрооби. ёивїуоу 
ofr ебодибтев ситоуои of лойбшо, ёт тўс ђи- 

pus Ву 90) Обо, ёуубдеу npooégonzur. xal лобута 
нё» та loria уалбоэ ато? лот пара TÒ тегуос 
DEVOHEYOL, zat тр ПОЙ» Ómnoit пс обои rvyyáre: 
#лаивй с xorróovr!' 0098 yao Gua rp хадоош- 
сура тие идик алпотето, А трио Оу 
той суойри тоб te лаолафиб ии ths Sustégag ia- 
хбав, блох ёне” тобе rr Ма тоб лойбион ovu- 
соий», ка Валон agos тобто то  (zaoxijou. 
фотрвй” от” tég леска? а, иде! tr» боонор 

1 T. e. 904 г. oT к. е. 
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ценни матеркалн на споменатите по-рано хра- 

мове щеше да бъде ограбена, а и самите 
npecBeTH домове щяха да бъдат опожарени. 
Но и да бяхме се отървали от варварската 
напаст ние не бихме могли да избегнем не- 
доволството на владетеля от нас. Но [защи- 
rara] беше възможна и имаше всички из- 
гледи за спасение, макар за нас, които не 
бяхме изпитали още злото, само мисълта за 
такива работи да беше по-тежка от всяка 
смърт. Това, че ние явно се приближавахме 
към толкова голяма опасност, ни чричиня- 
ваше ужас и трепет, тъй като преди това 
не бяхме свикнали на нищо друго освен да 
се стремим към изнежен и разкошен живот, 
а и не бяхме обучени във военни състезания. 

22. Пие се измъчвахме да обмисляме кое 
от двете решения е по-добро и така прекар- 
вахме следващите дни. И залягахме вече 
[само] за това, което единствеко остава на 
отчаяните .— да призоваваме неизразимата 
милост на божието 

чеството на светиите. -- -- --. 
23. Докато ние напразно се занимавахме ` 

с това, рано в неделя Ha 29 юда 641921 г. 
дойде един и съобщи, че варварските кораби 
са се приближили вече някъде до споменатия 
провлак Скволон. И тъй този слух веднага 
се разнесе по целия град н възбуди v всички 
паника, бъркотия и смущение. Едни крещяха 
едно, други — друго и даваха съвети за 
предстоящото. Всички се въоръжаваха кой 
как може и бързаха към стените. Още не 
бяха ce иръенали по зъберите им, ето и вар- 
варските кораби се показаха с опъкати платна 
откъм споменатия нос. И по някаква случай- 
ност ио това време вятърът духаше откъм 
задната част на корабите, така че мнозина 
смятаха, че се носят не по волата, а високо 
във въздуха. Беше, както казахме, месец юли, 
когато повече, отколкото 
тук нахлува преззаливният вятър, който води 
началото си от височините на гръцкия Олимп? 
и всеки летен ден от сутрин до 9 часа духа 
към града и раздвижва въздуха. Този вятър 

се оказа |добър| помощник на неприятелите 
и те още в началото на деня пристигнаха 
наблизо. M най-напред, като дойдоха до едно 
място край стените, спуснаха платната и вни- 
мателно разглеждаха какъв е този град. Те 
не започнаха сражението веднага с пристига- 
нето CH, но останаха малко време свободни, 
за да изпитат нашата сила, как сме |пригот- 
вени| за сражението, и за да се подготвят и 
сами за същото, И тъй засега те останаха 
колеблави, защото гова, което бе пред очите 

2 Планина в Тесалия, на запад от Солунския залив. 

милосърдие и застъпни- 

през другите AHH, 
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им, те не можеха да сравнят с нищо друго, 

което бяха видели. Защото виждаха много 

голям и разпрострял се нашироко град, c 

множество. народ, струпал се по цялата стена. 

Изумени от виденото още повече, те заба- 

BAXA малко започването на сражението, така 

че от това ние донякъде се окуражихме и 

се съвзехме през време на това затишие. 

94. Докато ние бяхме в това положение, 

началникът Hà варварската войска" реши да 

мине покрай цялата стена, която се мие от 

морето. А той беше противен и твърде лош 

„човек. С името си и с делата си той беше 

равен на звяра и не беше по-добър от него 

със зверските си нрави и неудържимия си 

устрем. И ти си узнал напълно от мълвата, 

която разнесе навсякъде славата за злия му 

характер, че никой от нечестивците, за които 

се говори, не се е прочул до такава степен 

с ненаситност да гледа проливането на чо- 

вешка кръв и лред всичко друго да предпо- 

чита убиването на християни. Някога и ТОЙ 

е бил човек и, възроден и преобразен от спа- 

сителното кръщение, бил усвоил нашата ре- 

лигия, но, пленен от същите варвари, сменил 

благочестивата вяра с тяхното безчестие?. И 

той с нищо не се стараел да им се хареса 

толкова, колкото да се прослави с делата си 

и като извърши дела на изменник и разбой- 

ник, да се гордее и превъзнася с тях. И тъй 

този звяр и изменник Лъв, обикаляйки на 

кораб по морето, разглеждаше стената и 

злоумисляше откъде да се устреми и да ua- 

падне. Останалите пък кораби, закотвени на 

едно място на източния бряг, ce подготвяха. 

А гражданите при нас и те се въоръжаваха 

с оръжие и, разпределени по зъберите на сте- 

ната, ce приготвяха също за предстоящата 

борба. 
95. След като този звяр огледа цялата 

стена, а освен това и затворения с желязна 

верига и с някои потопени кораби пристани- 

щен вход, той реши да извърши нахлуването 

оттам, където беше разбрал, че влизането 

на корабите не може да се възпре с прегра- 

дата от по-рано потопените каменни блокове, 

нито пък |корабите| могат да бъдат подло- 

жени на военев натиск откъм построената 

вече висока стена. Но той забеляза местата, 

къдего дълбоката вода се блъска в по-нис- 

ката стена, и като се завърна при другарите 

си, даде знак за сражение. Те бързо се раз- 

пръснаха с корабите по означените места и, 

издавайки варварски и груб вик, се втурнаха 

срещу стената. С приготвените OT кожи тъ- 

пани те произвеждаха ужасяващ шум и пла- 

2 Преди да приеме исляма, ЛЪВ Триполит бил християнин. 
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шеха хората по зъдерите на стената с много 
други страхотии. В отговор на това тези, 
който бяха застанали зад стената, започнаха 
да викат по-силно и с по-гръмък глас призо- 
ваваха на помощ срещу враговете спасителното 
кръстно оръжие. И това оръжие беше толкова 
силно, че варварите, които чуха този многоуст 
рев, по-страшен ог всичко чуто, се слисаха 
за момент и сметнаха, че не ще постигнат 
нищо. По виковете те съдеха за множеството 
народ и за това, че ако влязат в сражение с 
толкова много хора, не ще могат да разру- 
шат такъв голям град, който те не можеха 
да сравнят с нищо |видено]. Все пак, за да 
не изглежда, че са се изплашили при пър- 
вото нападение, те се приближиха не дръзко, 
нито с чрост, както по-късно, но с някакъв 
бяс, смесен със страх, и отбльскваха хората 
от противната страна с облаци стрели. По- 
късно нападаха малко по-дръзко и се ста- 
раеха да настъпят по-близко. Каго някакви 
лаещи кучета те сами възбуждаха своята 
ярост и се ожесточаваха от носещите се 
срещу тих стрели откъм стените. Защото и 
гражданите не пренебрегваха стрелческото 
изкуство, но си служеха с него доста ожи- 
вено и успешно. Те бяха настанили по онези 
места стеклите се от близките околности сла- 
BHHM, на които нищо друго не им идеше така 
отръки, както да се прицелват, и нищо не 
можеше да издържи напора на стрелите им". 

26. Докато двете страни стреляха така 
едни срещу други и се нараняваха, без някой 
да надделее в сражението, някои отделни вар- 
вари, по-смели и по-дръзки, както е редно, 
от другите, скочиха от кораба в морето и 
хвърлиха със себе си дървена стълба. Те я 
подкараха във водата, като я блъскаха, и се 
опитваха да се изкачат по нея на стената, 
без да обръщат внимание на това, което се 
хвърляше срещу тях. Преди да се приближат, 
Te си криеха телата, плувайки във водага и 
прикривайки главите си с шитовете. Когато 
се приближиха и изскочиха от водата, те се 
държаха мъжествено и устояваха на уда- 
рите, като прикриваха само главите си с 
пҳитовете, После бързо повлякоха стълбата 
към зъберите и се опитваха да се изкачат 
по нея и да влязат вътре |в града. Смъртта 
обаче ги изпревари в техния замисъл, тъй 
като загиваха, преди да обмислят гочно как 
да изпълнят намерението cH. Защото едва 
що стъпваха на напречниците на стълбата и 
хвърлените срещу тях като силна градушка 

1 Това привидно противоречие с израза ва Камениат в ri. 20 за стеклите се славяни, че били „нелод- 
готвени за сражение“ се тълкува (ВИИНУ, стр. 271, бел. 14; Васильев, Византия н арабы, П, стр. 147) с нсочак- 

ваното появяваве най-после на опитни славянски стрелци, които предстаплявали голяма сила. : 

5 Гръцки извори за българската история, V 
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Йсан Камениат 

камъни ги изпращаха едновременно в морето 

и в смъртта. При това положение всички ко- 
раби се върнаха и после не посмяха да пред- 
приемат друг подобен опит. Те само хвър- 
ляха отдалеч облаци от стрели, които засенч- 
ваха слънцето, но и самите бяха не по-малко 
обстрелвани с точно изстрелвани стрели, кои- 
то рядко не улучваха, и с камъни от каме- 
нометните машини, чието свистене само, което 
се появяваше във въздуха, внушаваше ужас 
ү варварите, (27) И споменатият Никита, 
който бе изпратен от императора, вече оби- 
каляше по пялата стена и ободряваше на- 
рода, като казваше: „Аз имах по-рано, со- 
лунчани, по-друго мнение за вас и не бих 
казал, че сте така храбри и смели във воен- 
ното дело, тъй като в миналото не сте из- 

питвали, нито сте се занимавали с подобно 
нещо. Сега обаче `критическото положение 
ми дава основание да възлагам на вас ғо- 
леми надежди. Защото виждам, че всички 
сте бодри телом и духом мъжествени, че 
сте Ce отдали изцяло на предстоящото дело 
и че се присмивате на враговете, като от- 
блъсквате смело всички техни хитрости. Вие 
се държите както трябва, защото борбата с 
води за вас, мъже силни телом и духом, и 
за целия град, с който ке може да се състе- 
зава по блясък нищо от достойните за спо- 
менаване неща. Ако вие преодолеете сегаш- 
ната опасност, всички ще ви славят. Ако ли 
пък претърпите нещо нежелано и такова, с 
което ви заплашват варварите, тогава с нищо 
не биха могли да се сравнят нещастието и 
големият срам. Затова дръжте се мъжествено 
и извоювайте победата за града си и за 
себе си. Не показвайте гърба си пред не- 
приятелите и не оставяйте поколенията да 
говорят за чудовищната ви постъпка, ако 
предиочетете краткотрайното безгрижие пред 
толкова голямата опасност“. С такива поощ- 
рения той правеше своята обиколка, успокоя- 
ваше народа и възбуждаше немалка дър- 
зост в душите на всички. А стратегът, за- 
бравил своето страдание, макар и да бе зле 
поради споменатото от мен падане и то да 
My причиняваше по-силна болка, отколкото 
можеше да се търпи, и той обикаляше, ихнал 
мулето не разкрачено, но напреки, както му 
налагаха болките в разбитите му членове. На 
някои важни места по стената той поставяше 
по-смелите от стрелците с лък, KOHTO C успе- 
ха си да подбуждат към подражание нами- 
ращите се наблизо, та военните работи да 
се нареждат добре. 

28. А варварите неведнаж, а много пъти 
през този ден извършваха общо нападение, 
HO отстъпваха назад в по-голям ужас от 
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преди. По даден сигнал те изоставиха Cpa- 
жението откъм морето, оттеглиха се на кора- 
бите и хвърлиха котва до брега, който е на 
изток от града. После слязоха от корабите 
и пак започнаха да стрелят срещу тези, които 
бяха на позиция по високата стена, там, къ- 
дето в съседство с морето стои така наре- 
чената Римска врата. Там варварите се сра- 
жаваха до късно през нощта и, уморени от 
борбата, |най-после| замлъкнаха по корабите 
си, но веднага започнаха да обмисляг как да 
ни нападнат на следния ден, като крояха 
други хитрости. Обаче едва си отдъхнахме 
малко от сражението и нас ни обхвана нова 
грижа — хората по укрепленията из целия 
град наоколо трябваше да бодърствуват и 
да наблюдават да не би варварите, като на- 
правят незабелязано някаква засада или из- 
мама, да се намерят на стените и да постиг- 
нат всичко, Зашото те са твърде много CNO- 
собни за такива работи и щом ги намислят, 
веднага пристъпват към изпълнението им. Те 
пренебрегват всякаква опасност и само за 
едно залягат - да изпълнят решеното. И 
макар краят на предприягието да излезе об- 
ратен на този, който са очаквали, те смятат, 
че опитът им да се заловят с невъзможни 
дотогава работи, носи слава. Затова ние бо- 
дърствувахме през цялата тази нощ, без да 
се оплакваме за водената преди това борба. 
Ние ce одързостихме до такава степен, че и 
самият водач на варварите се намери в чудо 
и по-късно държеше много да разбере как 
при всяко нападение сме се противопоста- 
вяли така мъжествено, поради което надеж- 
дите му относно нас рухнали. 

29. Но когато настъпилата зора възвести: 
втория ден от войната и варварите измислиха. 
срещу нас по-тежки от предишните удари, 
стратезите отново се грижеха до изтощение 
да ободряват духа на всеки и да показват 
за пример своята смелост. M тъй, когато 
слънчевите лъчи осветиха небето, варварите 
отново слязоха от корабите и се устремиха 
към стената. Като се разделиха и се пръс- 
наха на отреди по отделни места |на сте- 
ната| -- особено много се съсредоточиха при 
портите, -- те се насочиха против нас с всич- 
кото си оръжие. Едни от тях си послужиха 
с лъковете, други — с ръчна прашка за ка- 
мъни, а трети, заседнали в каменометните 
машини, изпращаха HO въздуха градушки от 
преголеми камъни. И заплашващата ни смърт 
беще многолика. Тя връхлиташе навсякъде, 
като поразяваше страшно изпречилите й се 
касреща. И наистина само срещу спомена- 
тата врата стояха седем защитени отвсякъде 
каменометни машини, които |варварите| били 
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"сила не беше окуражила смели 

- Иван Камениат 

предварително приготвили за тази цел, когато 

минавали покрай Тасос. Освен това точно 

срещу тях те бяха приближили до стената 

дървени стълби и се опитваха да се възкачат 

по тях под сигурното прикритие на изпраща- 

ните от каменометните машини камъни. За- 

щото камъните летиха непрекъснато и не 

позволяваха на никого да кадникне от висо- 

ката стена. И плановете на варварите щяха 

да се осъществят — те бяха успели вече да 

изправят стълбата срещу зъберите на пред- 

ното укрепление, -- ако някаква божествена 
мъже да 

скочат на това място. Те раниха с копията 

си варварите и ги сгромолясаха назад заедно 

ъс стълбата. А ние, като видяхме, че по 

този начин се осуети техният замисъл и че, 

като побягнаха, изоставиха и стълбата, така 

се одързостихме, че им се присмивахме, слу- 

жехме си no-peBHOCTHO от предния ден със 

стрелите и с каменометните машини и не им 

позволявахме да се приближат до стените 

дори за малко време, макар те, обхванати OT 

по-силна Злоба, да точеха като глигави зъби 

и ако можеше някак, биха поискали да ни 

разкъсат с тях живи. Колко страшно беше 

да чуваме как ни заплашват! Как показваха 

прекомерната си злоба, когато скърцаха yxa- 

сно със зъби, и как проявяваха своя Ояс, 

като изпускаха от устата си пяна! През целия 

този ден те не искаха да турят храна в ус- 

тата си и при най-силния пек неуморно про- 

дължаваха сражението. Те не усещаха дре- 

хите на телата си, нито че са капнали от 

умора, че над главата им пече слънцето, 

но имаха само една грижа — или да раз- 

рушат града и да задоволят яростта си HpO- 

тив нас, или ако не сполучат в това, да се 

простят с живота си и да се самоунищожат 

със [собственото си] оръжие, Защото варва- 

ринът, веднаж възпламенен от бяс, не ще 

се спре в движещия го безсмислен устрем, 

преди да види пролята собствената си кръв 

или тази на противника си. i 

30. Ho тъй като ue беше безопасно да 

се приближават до стената, те предоставиха 

всичко на лъковете и на каменометните ма- 

тини. Като се построиха в редици, и то ка 

такова разстояние, че изстрелите им да до- 

стигат и улучват града, те, защитени OT ши- 

oBere и отдали се изцяло на борбата, стояха 

като някакви статуи, излети от мед или от 

друг някакъв по-твърд материал, издържаха 

da хиляди неописуеми мъки и устояваха във 

войната. Защото по пладне, когато слънче- 

BHTe лъчи напичат въздуха повече, отколкото 

през другите часове, страшната жега като 

ge ди разпали някак вродената им ярост и 

ии: НАННЕ in 
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две tobe дэдобтовт пелогуие, tàs uopqdz 94- 
Хомоотавс xat паба’ уоцотр» добо” лоодеде- 
xótüs #йда. xa yàg ог лоў роиувос тої тебувоп" 

вади xai тоох тор Ма иахн дубка lin- 
Лоис ByxeÀevóueror лтохби óóoaréoregot rals üAu- 
Фес #деѓкуоуто. ато yo тобто, то тр ити 
ixeivir eic Égyov да ти, uarrsscóÓea to тона 
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2 Както става 
обкавани с желязо 

шната врета на акронола. ясно 
наричани катаракти, са били 
дървени. 

| Te са от ви на север: Римсхата врата, Касандрийската врага, Архаигелевата врата и вероятни 
от контекста, i i 

исса се вдисали със скранци. 

ЗА 

те, възпламенявайки с дръзката си смелост 
безумния си бяс, преминаха в нападението си 
към друг вид обсада (ще видиш колко страш- 
на). На източната част на града имаше че- 
тири врати. Варварите решиха да опожарят 
с огън две от тях -- споменатата Римска 
врата и така наричаната Касандрийска. Те 
предполагаха, че ако могат да влязат вътре: 
в предното укрепление, когато се запалят 
външните врати, и се промъкнат под 
високата стена, никаква опасност не би пред- 
ставлявало [за Tux] да повредят и вътреш- 
ните врати? и да пуснат в града всички до 
един, ако поставят отсреща точни и сигурни 
стрелци, които с непрекъснагото си стреляне 
не mie позводяват на никой от защитниците 
да налнича безопасно. (31) И каистина те се 
заловиха за работа по следния начин. Наме- 
риха коли. D тях натовариха надлъж най- 
късите ладин, с каквито рибарите у нас си 
служеха някога за ловене на риба. Освен това 
натовариха и много други дърва и куп съчки, 
които поляха със смола и сяра. И като се 
мушнаха под колите, те ги бутаха с ръце и 
въртяха осите, докато стигнаха до самите 
врати. После незабелязано приведоха в из- 
пълнение замисленото, като запалиха тази 
материн и се върнаха при стрелците, прикри- 
вайки Ce с шитовете си. Огънят обхвака ма- 
терията и благодарение на запалителните 
вещества се разрасна в по-голям пожар. Той 
нажежи външната страна на вратите, която 
беше цяла обкована в желязо. Пламъкът про- 
никна и откъм вътрешната страна и запали 
цялата врата, така че тя след малко падна 
и това предизвика у всички ни необикновен 
страх. Едва що се разнесе по целия град“ 
вестта за изгарянето на вратите H това нещо 
направи хората страхливи като че ли някакъв 
нож прободе толкова xpaópure |досега| сър- 
ца на всички. Техните лица ce измениха и те 
веднага загубиха всяка надежда за успех. И 
наистина тези, които преди малко се изпра- 
вяха по стените и едни други се поощряваха 
за борба през време на сражението, |сега| 
се показаха наистина по-страхливи от зайци. 
Самият факт, че тази хитрост сполучи, HO3- 
воляваше ка всички да предвиждат края. 
Щом изгоря външната врата, ние бързо. укре- 
пихме вътрешната с новопостроена стена 
и приготвихме по зъдерите съдове с вода, та, 

ако пристъпят към злодейското си дело  — 

ние се боехме, че неприятелите може би ще 
предприемат нападение и срещу нея ха 

RBH- 

тези врати са били двой И 
3 Бътрешите враг: 
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2» тобто ди три ес THY хедайда aorosqgouércyr 

Gyowicov иваот лен тоб 4800$ изтейииоаттес, 105 

те оладос афтб» Зи той хата побои" uégovs zal 

néga тўс тоу» уно» ówruérgov плоорератиотес, Šéror 
u ид sapnáAuyuéro» латобоусоца ба той тают 
тои теуйсиатес дтехтиато. баро? ydg, «< Ефир, 
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EuÜéviec naxgá rovc <бда orunuóór а Йо хат 0740, 
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ri 32. * Кормилна греда иди вид pes г 

— Йоан Камениат 

можем да се борим срещу огъня и да запазим 
вратата недостъпна за заговорниците. Неприя- 
телите обаче узнаха това и не си послужиха. 

вече с такива коварни средства, но замисляха 
с други по-страшни и по-силни да подготвят 
нашата гибел, от която не беше възможно 
в бъдеще да се изплъзнем, защото тези сред- 
ства бяха ефикасни и надминаваха всяка хи- 
трост. След като по този начин пожарът спря, 
през останалата част на деня те стреляха 
срещу нас с каменометните си машини и с 
лъкове, докато нощният мрак не скри све- 
тлината и He ги накара да спрат борбата 
против волята си. 

32, След като прекратиха сражението, те 
се качиха на корабите си и След малко за- 
тишие се заловиха да осъществяват делото, 
което бяха замислили със своята страшна 
хитрост. Те трябваше да извършат този опит, 
за да постигнат целта си, ако успеят да раз- 
рушат града с този план, тъй като НИКОЙ 

друг от досега прилаганите планове при 00- 
сада Be можеше да се сравнява с този, OCO- 
бено при положение, когато нападението ста- 
ва откъм морето и по средата няма суша, 
която да осуетява коварния замисъл. Ако ли 
след другите планове, които бяха опитали 
по-рано, и този не им се удадеше, те бяха 
решили да унищожат с оръжието си тези, 
които ги бяха подбудили към това предприятие 
и ги бяха заблудили да извършат напразно 
това плаване, и след това да се отправят за 
родината си. Като взеха това решение, вар- 
варите се заловиха още в началото на нощта 
за своя хитър и сложен план. Те запалиха 

навсякъде огньове. Всичките си кораби съе- 

диниха по два непосредствено един до друг 
и, за да не могат да се отделят лесно, свър- 
заха им страните със здрави въжета и же- 
лезни вериги. Те издигнаха чрез изправените 
на носа мачти надебелените по средата греди, 
които моряците обикновено наричат катарти“. 
След гова чрез вързаните накрая въжета 
издигнаха високо авхените? на двага кораба 
и ги поставиха върху катартите. На носовите 
части, а освен това и по страните на кораба 
поставиха да стърчат мечовете си. Така чрез 
това устройства те изградиха едно чудно и не- 
обикновено коварно съоръжевие, Защото, след 
като издигнаха, както казах, високо авхените, 
те нахвърляха върху тях други дълги греди, 
като ги наредиха едни до други и с това умно 
изобретение направиха по средата площадка, 
чиито краища защитиха отвсякъде с дъски.. 

Краищата на авхените закрепиха за задните 

1 По всяка вероятност т. нар. рея. Вж. Моанн Камениата, Взятие Фессаловики, стр. 180, бел. | към 
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- пламтеше огънят на мъжеството, решиха, 

части на корабите с други много здрави въ- 
жета. Така те построиха хитроумно кули, 
които бяха по-добри от тези, които се нами- 
раха по стените на сушата. Върху тях пока- 
чиха някои въоръжени варвари, отличаващи 
се с телесна сила и с дързост. На едни от 
тях Варварите наредиха да стрелят с лъкове, 
а на други -- да хвърлят големи камъни по 
тези, които бяха застанали зад стените; трети 
въоръжиха с огън, който също беше пригот- 
вен и беше поставен предварително в глинени 
съдове, и им заповядаха да го хвърлят по 
тези, който се насочват срещу тях. Всичко 
това беше за тях изпълнимо и удобно, по- 
неже нямаше да действуват от земята, но 
благо дарение на гореспоменатото проклето 
приспособление бяха застанали по-високо от 
самия зид на стената и цялата им злоба спо- 
лучливо се изсипваше отвисоко. | 

33. Но тъй като нечестивците извършиха 
всичко това B същага нощ и нищо от това, 
което се правеше, не оставаше скрито OT нас, 
понеже, както казахме, те бяха запалили много 
огньове, аи брегът, срещу който бързаха да 
изпълнят решението си, беше наблизо, всички 
|солунчани| биха обхванати от страх и ужас 
и вече не знаеха по какъв начин ще се за- 
пазят занапред. Защото можеше да се вили 
как целият народ беше напълно изплашен и 
безпомощен, като всеки по различен начин. 
се чувствуваше в безизходност и застрашен 
за самия си живот. Никой вече не се гри- 
жеше как да се спаси от предстоящата беда, 
а мислено си представяше каки с каква. 
мъка ще срещне смъртта. Да се избяга не 
беше вече нито възможно, нито безопасно, 
понеже варварите бяха обкръжили стената и 
бяха направили засади срещу портите. От 
друга страна, опасността, която стоеше пред 
очите, не позволяваше да се стой със скръ- 
стени ръце. Някои, загубили всяка надежда 
за спасение, отчаяни от голямото нещастие, 
се движеха като неми от едно място на сте- 
ната до друго, Други обаче, в които още 

до- 
като чакат неприятелите, да приготвят пред- 
варително нещо, за да отблъснат напала- 
щите, а именно смола, борина, негасена зар 
и други неща, поставени в глинени съдове, 
с който бързо се подхранва огънят. Те смя- 
таха да си послужат с тях, ако случайно ко- 
рабите се устремят |към стената}, и като ги 
хвърлят по средата им, ла ги поставят в 
невъзможност да извършат замисденото. 

34. Докато тези отчаяни хора замисляха 
и вършеха това, ето дневната светлина вече 
разкъса нощния мрак и корабите, така както 
бяха приготвени и разпределени на много 
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места, се блъснаха в стената. Те представ- 

ляваха за очите на всички нова и необикно-. 

двойка от THX. 

носеше онова измислено съоръжение на кули, | 
вена гледка. Всяка свързана 

направени от дървета, които надвишаваха 

много зида на стената. Върху тях варварите 

скачаха като побеснели Оикове и заплашваха 

всички с гибел. Тогава именно тези от жи- 

телите на града, които презряха неизбежи- 

мага и така да се каже застаналата пред 

очите им смърт, се отдадоха изцяло на бор- 

- бата и като дадоха пример за мъжество при 

най-голямата опасност, застанаха твърдо и 

се сражаваха храбро в битката. И всеки от 

тях проявяваше личните си качества. Защото 

не позволяваха на корабите да се приближат 

напълно и с много стрели и запалителни сред- 

ства им пречеха да достигнат до 

ната и да извършат своето, А тези, чиито 

сърца бяха поразенн от страх и поради го- 

лямо отчаяние не можеха дори да гледат 

приближаването на злото, полека-лека се смък- 

ваха от стената и избягваха по височините 

на града, като с това окуражаваха неприяте- 

лите. Щом видяха, че на едно място зидът 

на стената е разрушен повече, 

другаде (там и ние бяхме построили Mbp- 

вени укрепления) и същевременно узнаха, че 

и морето на това място е дълбоко, варва- 

рите докараха там една двойка от свърза- 

ните кораби и полека я доближаваха с весла, 

докато дойдоха близо и допряха с носовете 

на корабите самите зъбери. После, когато 

поставените по дървените укрепления лица 

започнаха да хвърлят срещу тях камъни, за- 

станалите горе, на споменатите съоръжения, 
варвари, нададоха голям и страшен вик. Те 
хвърляха вече не ръкообхватни камъни, HO 

твърде големи, чийто удар никой не можеше 

да понесе, също така пръскаха във въздуха 

със сифони огън и хвърляха отсам стената 

и други съдове, също пълни с огън. Така 

възбудиха такъв ужас и страх у тези, които 

бяха по укренленията, че те отстъпиха бързо 

и хукнаха да бягат, като изоставиха пуста 

цялата пътека по стената. Като видяха, че 

замислите им се увевчаха с успех (найстина 

всички се намериха на земята като обрулени 

от вятъра листа, и то нес помощта на стъл- 

бите, но така, както ги гонеше страхът), не- 

приятелите спуснаха на зъберите един смел 

и естествено по-разярен от другите варварин, 

по цвят етиопеп. А той, размахвайки меча, 

който беше в ръцете му, скочи на стената и 

се спря, като наблюдаваше устрема на тъл- 

пата, за да види [дали] ca побягнали оттам 

за измама или действително. И наистина |вар- 

варите} подозираха да не би гражданите да 

сте- 

отколкото 
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са устроили скришно някаква засада в ули- 
ците и с това да им причинят зло, когато се 
разпръснат ва много места. M те за момента 
ce колебаеха да влязат така непредлазливо 
и да извършат своето дело. А когато раз- 
махваният варварски меч заблестя на слън- 
цето и на всички стана ясно, че варварите 
са влезли (беше три часа през деня), тогава 
наистина всички, виждайки дошлото неща- 
стие, ce пръснаха на различни страни, гонени 
от смъртта. А тя беше дошла и пречеше на 
всеки план, чрез който ла бъде избягната. . 

35. После, когато видяха, че цилата стена 
с пуста, и се почувствуваха в безопасност 
поради неудържимото бягство на тълпата, 
варварите излязоха от корабите, скочиха 
между зъберите и като отвориха портите, 
известиха на другите кораби за успешния 
край. Тези кораби също така ce устремиха 
бързо близо до изходите и изпратиха в гра- 
да голите варвари, които диха покрили срам- 
ните си части с никакво парцалче и държаха 
в ръце мечове. Като влязоха вътре, те бър- 
зо погубиха тези, които намериха още да се 
навъртват около стената, било че бяха по- 
разени от ужас и не можеха да се движат, 
тъй като телата им бяха сковани ст страх, 
или пък се бяха пребили при споменатите 
падания |от стената| и бяха загубили на- 
дежда да избягат. После варварите се раз- 
пръснаха из улиците. А народът на града, 
пръснат на много места, викаше и се блъс- 
каше, незнаейки как да се спаси H да се из- 
мъкне от нещастието. Тогава можеше да 
видиш как хората се носеха насам-натам 
като лодка без кормило. Жалка гледка! 
Мъже, жени, деца падаха един другиму |в 
прегръдките), увисваха един другиму [на 
вратовете| H се целуваха с тъжната про- 
щална целувка. Някъде стар баща, припад- 
нал на врата на сина си, ce окайваше страшно, 
не можейки да понесе раздялата, и, пригър- 
нал тялото на прелюбимия си [син], плачеше 
със сълзи, поразек от физическа болка, преди 
[да бъде пронизан от! меча. „Тежко ми, дете, 
казваше, в какво положение сме! Какво 
виждам с очи? Затова ли Te отгледах гриж- 
ливо, затова ли те дадох на възпитатели и 
се грижех да са отличиш сред връстниците 
с разум, та когато изглеждаше, че съм бла- 
гословен като родител, че ми завиждат на 
бащината гордост, че съм по-тастлив от 

много други бащи, понеже съм бил имал 
най-благоприличния син, C прелестно тяло, с 
по-прелестно лице ис още по-прелестна ду- 
ша, тогава да видя с очи тази гибелна и не- 

? Часовете са започвали да се броя: от разсъмване. 

6 Гръцки нзвори за българската истопня, V 
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разтерзано от варвари и най-скъпите му и 

любими части — разсечени безмилостно OT 

меча на палача? Уви! Какво да правя? 

С какви очи ще гледам това? Как ще те 

оплача? Дано се натъкнем на такъв палач, 

който ще погуби с меча си първо мене, за 

Aa не изпитам заради тебе болки, по-страшни 

от [ударите ma] меча, ако те преживея. Само 

на такъв убиец ще благодаря, който започне 

ceyra от моя стар врат. После нека така с 

моята кръв се смеси твоята. Защото по този 

начин с тази си постъпка би премахнал по- 

голямата част от мъката ми.“ 

36. Това казваше този. Другаде пък 

друг някой, като срещнеше съпругата си, 

дълбоко въздъхваше, отмяташе глава, про- 

меняше се в лице и като се затичваше към 

нея, прегръщаше я и започваше да оплаква 

нещастието си. „Прощавай, жено, и не 3a- 

бравяй мъжа си. Защото днес вече ce pas- 

късва великата любов, която ние имахме в 

брака си, меч разсича съюза ни и ненавре- 

менна смърт ни разделя в съпружеството. 

Вече ue ще живеем заедно. Няма да имаме 

в бъдеще деца. Дано нашите очи не бяха 

видели от самото начало и тези деца, който 

са около вас. Дано със собствените си ръце 

ги бяхме положили в гроб, a не да ги бях- 

ме отгледали, за да бъдат нещастни роби. 

на тези зверове!“ После се събраха с де- 

цата си и започнаха да плачат в хор, очак- 

вайки раздялата. Ако брат срещнеше брата 

и приятел — приятеля, единият оплакваше 

родството, а другият -~ трайното приятел- 

ство. С една дума, от Оезмерните отделни 

ридания всичко се бе изпълнило с неясен 

рев, който изпълваше всичко като при за- 

творени за клане овци, чието блеене се слива 

в едно. Някои тичаха към къщи, други по- 

глеждаха към пътя. Едни се насочваха към 

светите храмове, други бързаха да стигнат 

до градските порти, трети пък искаха да се 

изкачат на стената, но не можеха, тъй като 

краката им се бяха подкосили от страх пред 

ужасите. Наистина те не знаеха как да по- 

стъпят срещу злото. На което и място да 

се намереха случайно, те виждаха изпречи- 

лата се пред очите им смърт, така че не им 

оставаше никаква сигурна надежда да из- 

мислят нещо. 
37. Но как да ти опиша, премъдри чо- 

вече, последвалото ви нещастие или редува- 

щите се едно след друго толкова злини 2 

С коя от тях да започна и коя да оставя 

на второ място? Защо да започна да говоря 

или да вдигна ръка да пиша? Наистина CHO- 
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менът за станалото смущава духа ми. Стру- 
ва ми се, че виждам отново пред очите си 
нещата, за които ще говоря, и изпитвам за- 
труднение да разказвам за тях. Когато пре- 
давам миналите събития, [аз ги виждам| като 
cera ставащи, споменът [sa rax] рисува пред 
мен опасността, а въображението възстано- 
вява образите на нещата и това силно въз- 
пира устрема на речта. Паистина какви pa- 
боти станаха тогава! Едни, който се бояха 
повече от гибел на душата, отколкото на тя- 
лото, защото смятаха, че с отделянето |на 
душата| от тялото ще започнат бъдещите 
наказания, мъчно ce решаваха да умрат. 
Други, паднали на колене и леейки потоци 
сълзи, пред опасността от такава смърт мо- 
леха бога да rH удостои и повика [при себе 
си. Трети, които си спомняха греховете, 
бяха наранени от съвестта CH по-остро, OT- 
колкото с меч, и в разкаянието си търсеха 
да си възвърнат напразно пропиляното време. 
Някои, които не биха в състояние да извър- 
шат нищо подобно, си бяха загубили ума от 
страх, стояха разтреперани и като бездушни 
дървета очакваха посичането си. Други пък, 
подгонвани от страха като от стършел, ти- 
чаха неудържимо. Мнозина по глупав начин 
скочиха от стените навън, каго загиваха при 
падането или попаднаха в ръцете на нами- 
ращите се там варвари. 

38. А с какво да започна разказа си за 
жените, които караха и самия въздух да им 
приглася на плача -— дали с виковете за 
помощ, с плачовете им или с прегръща- 
нето на децата? Убити от мъка, те не иска- 
ха вече да спазват благоприличието, нито 
да се крият от погледа на мъжете, но се 
носеха [по града, без да ce срамуват, c раз- 
пуснати коси, пренебрегвайки всяко приличие, 
и плачеха със сълзи, окайвайки своето не- 
щастие. Някъде между тях [ce виждаше] и 
девойка, която още не бе напускала дома, 
но бе строго пазена за брак и бе обучавана 
на всяка скромност. Гя, отхвърлила от ли- 
цето си свендивостта и не съобразявайки от 
страх, че е жена, минаваше през сред лло- 
щада, като лееше заедно с другите жени 
сълзи и се вайкаще страшно. И монасите, и 
монахините, които още като млади от лю- 
бов към добродетелта бяха изоставили на- 
пълно съблазпите на живота и живееха само 
за себе сии за бога, излязоха от своите 
скитове и се пръснаха по улиците на града, 
като оплакваха жално общата гибел. Затова 
ужас ме обзема, когато помисля как много- 
ликата и различна добродетел на тези наза- 
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зоупофчез. — -— — (рр. 521,19--042,15). 
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усо» up лоу ob ВаоВасоь #845 nàca пра 
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1 Тук ,HasapsHHH" е употребено в значение на 

Ив. Дуйчев, Из старата българска книжпина, Il, София, 1944, стр. 140. 

? Населението на гр. Солун тогава наброявало вероятно около 31, 23. 

ряни!, която те култивираха в осамотението 

си, или всенощното псалмопение, святата им 

девственост, усърдните им молитви и непре- 

къснатите сълзи не |можаха да измолят| за 

нас божието милосърдие, как не запазиха 

града, как |самите те| за награда на добро- 

детелта си не получиха спасение от опасност- 

та, а, напротив, бяха хванати като безпастирни 

овци и станаха плячка на мечовете и заедно 

с грешниците бяха подложени на сеч. — — “ 

39. Защото, когато нахлуха и се пръс- 

наха по целия град, варварите веднага започнаха 

да погубват хора от всяка възраст и произ-. 

ход. Отдавна разярени и жадуващи за на- 

шата гибел, те нямаха никаква милост. Всеки 

срещнат човек -- и стар, и все още млад, и 

дете--ставаше жертва на убийците. И вар- 

варите не им нанасяха смъртоносни удари, 

но хато им посичаха ръцете и краката, ocTa- 

вяха ги да умират бавно, за да ги накарат 

да се измъчват по-дълго. Цо обхваналата ги 

ярост не бе задоволена и по този начин и 

те беснееха от това, че хората не могат да 

умират няколко пъти. За да задоволят тази 

[си] зверска и неукротима жажда, те OT на- 

чалото на нещастието He пощадяваха нито 

жените, нито самите деца, чиято крехка въз- 

раст кара често и очите на зверовете да 

проявяват състрадание. Но сечта поразява: 

Hle еднакво всички, както се коси всичко на- 

ред в зелената поляна, така че градът, кой- 

то преди малко де гъсто населен и тесен, за 

кратко време опустя?. Както успяхме да ка- 

жем, част от народа можа да стигне и се 

скрие на височините при така наречения 

акропол? или в съседство с така назования 

Свети Давид (тази част се издига повече над 

останалия град и там имаше множество MO- 

наси, всички добродетелни и удостоени с 

блажен живот), а друга част се втурна към 

двете врати, които бяха на западната част 

на града. Всички имаха единствена грижа, а 

именно да избягнат удара на меча, Те обаче 

нямаха по-голямо щастие от другите, тъй 

като варварите дебнеха отвън вратите, пък 

и изобщо не можеха да преминат лесно, по- 

Hexe в блъсканицата ce тъпчеха взаимно и 

„чист християнин“. Като обозначение ua монах, вж. 

Fr. Dóiger, Aus den Schatzkammern, 

220 000-—300 000 жители. Тази цифра 

може да се установи, AKO се ириемс, че арабите са отвлекли всички млади жители, които са прседставлянаяи 

1.0 част от цялото население. А според арабския историк Сибт ал-Джаузи числото на пленените солунчани до- 

стигало 30000. При преброяването на пленниците в о, Крит според Камениат били останали само 22 000. 

Срв. Иоанн Камениата, Взятие Фессалоники, стр. 240—241, бел. 1 към гл. 73, и посочената там литература; 

G. Finlay, А history of Greece from its conquest by the Romans to {Не present time, Il, Oxforde, 1877, р. 267, п. 

1; А. Struck, Die Eroberung, p.542; Василев, Византия и 

представлявал укрепен продълговат хълм на североизточния ъгъл 
арабы, Приложение, стр. 24. 3 Солунският акропол 

ма градската стена с креност Хептапиргиоя 

(Еликуле). Той имал три врати: сдна за града, друга, наречена Палеологова, и трета, която извеждала извъи 

града. През последната вероятно са избягали славянските водачи. Bx. BHHHJ, 1, стр. 271. бел. 10. 
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си препречзака изхода. (40) Какъв ужас 

рода, които се бяха стекли на мястото H 

се! 
получи при Златната врата! Как тези от Ha-. 

искаха да отворят вратете, се излъгаха, ко- 
raro се опитаха! Защото едва крилата ce 
открехнаха и те със собствения си натиск 
ги накараха да се затворят. Враговете ги на- 
паднаха в това положение и не ги погубваха 
с мечовете си поединично, но като ги видяха 
струцани непосредствено един до друг, без 
да могат да се обърнат, удряха ги c мечо- 
вете в лицето, така че след удара главата ва 
изпречилия ce ce отделяще и ту-тук ту-там па- 
Aame заедно с други. И мъртвото тяло не ce 
свличаше на земята, HO Ce крепеше от Apy- 
гите тела, докато бяха погудени всички. 
Като че ди някой ги подпираше, докато не 
излезе душата на всички, за ла Ce приобщят 
в общата кръв и смърт. 

11. Същото това се случи и при другата 
врата, която се нарича Литейска. Защото, 
както казахме, варварите завлаляха вратите, 
който водеха към морето, преди другите, а 
тези, които бяха на изток, тях ние прелва- 
фрателно ги бяхме заключили, защото п там 
се опасявахме от хитростта с огъня, която 
бяхме изпитали по-рано при външните врати, 
на предното укрепление. Така че народът, 
който беще отвсякъде затворен, после само 
бягане по улиците и навсякъде срещагте 

Защото само малцина, които, раз- 
бира се, можеха да ce преброят на пръсти, 
скочиха от стените в западната част на при- 
станището и избягнаха опасността. И други 
някои тайно избягаха през вратата при акро- 
пола, преди да настъпи нещастието, и CH 
спасиха живота. Гова бяха водачите на сла- 
вяните, който бяха замислили от по-рано да 
постъпят така и предварително бяха взели 
ключовете на вратите. Като видяха силата 
на нещастието, те трябваше да позволят Ha 
всеки, който се случеше там, да излезе. Ta- 
ка мнозина от ония, които се намираха там, 
биха избягнали смъртта, преди още да дой- 
дат варварите. Ho |славяните| не искаха дори 
да разберат подобно нещо, а винаги се гри- 
жеха за себе си и как да избягват опас- 
костта. И мислейки само за това, те приот- 
варяха малко вратите и бързо изтичваха на- 
вън, като оставяха на това място едного, 
който да ги затвори отново след тяхното 
излизане. ilo този начин те и тогава злоуми- 
шляваха против общото спасение, каго из- 
мислиха никакъв лукав предлог, че уж не 
бягали, но по-скоро отивали да посрещнат. 
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тр» oar паобутах боб ие” бу v тӧло мата 
xul uror Фет фи Qao 195 nókews офи дА ра. 
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xai с до ит novgoàv ёле блёотпиєу Ели- 
Воду (нета удо тд лопудтни пр oxi то ovu- 
Ва’ ёлєурдиецер), длобфоито лазтес, Емаотос 
jud dc siye 11010, лод тр лб» cvrniavvó- 
иєда, (ос @220500 дишовйбутес хадс ду $ysv 
ў съифоов, тов рдвов дюота тоа và oynuova. #до- 
Еву оду тф тв лато) xoi ПШ, uiuo пердахбтоу 
лодв йийс тб» Bapfáocr, sic uva лбоуо» тт 
xarà тд ѓуддтсоо» teyos бийт 5805 xoà ит те 
ЛА ovvavauiyreoda, dc в vv пода» tv- 
уф" логото», тор (от Mupeðévres xal porot 
тобтоис xarà фр Вл А Ева" ivtvyyávoviteg, бути) 
ué туа nosofelar тобто продауаув xai tip 
Cod ботто?с Даообвотеи. 0 ди xat yéyove vij Deixi 
лоозод. 10 nws хо usüolíac ларадоболоо? 
дъздивож, Aétaw Zoyona. 

43. *AvijADouev čv тф teler олоъдр Üéovrec 
хота twa лодводо" атихог тог дж? овроонот 
атмоб тоў лоотохіцтор tiv длоотблсор 'ArvÓpéov. 
névre дё Пие oi лаутес биой, 0 латђо 0 uoc 
идуф сто Toic бубдебо дроу ддейфобв мо us 
fregoc ueréycv xol atòs тис пибу дуҳотеіос, 
хдтовної пфутес zal тф ту Gvayvoo0t(v долог 
лоътес táyuau. — — -- (pp. 543,,-—947,). 

45. "Ev ow 98 таёта лодб uðs фейвусто xal 
oouzscórree 44211406 та тейветафа сътвтоттдивйа, 
200% Ór ха таз flaofágow xartqármsdv UVES àvi- 
бутЕс, тор uur обк дИус, АйМолвс vy» 5000», 
тд офиата увууиитоибтои, ёоласиёас уоутес TAG 

пахаоас, дето? ёгадАбивусі ка tfj mapas. тб» 

съюзниците стримонци, тъй като това уж им 
бил заповядал стратегът". 

12, След малко варвари, въоръжени с ме- 
чове, застанаха до вратите и не беше въз- 
можно за никого дори да погледне само на- 
вън безопасно, камо ли да избегне опас- 
ността. li as сам c баща си и братята си 
(имам двама по-млади от мев братя, които и 
досега споделят с мен пленничеството и 
останалите мъки) се намерихме в същия час 
на това място заедно с мнозина други от 
града. И щом узнахме за коварната постъп- 
ка |на славяните| (ние се бяхме научили за 
станалото веднага, след като то бе извър- 
шено), всички се пръснахме на различни 
страни, като се втурнахме към града, и все- 
ки тичаше с всички сили, като че ли го TO- 
неше нещастието с призрака на ужаса. Баща 
ми и ние решихме, докато варварите не са 
дошли при нас, да се изкачим за момента в 
някоя OT вътрешните кули на стената и да 
не се смесваме с тълпата, та когато слу- 
чайно неприятелите дойдат и ние им се из- 
пречим при зъберите сами, отделно от дру- 
гите, да можем да влезем във връзка с тях 
и да си запазим живота. Това и стана по 
божия промисъл. Сега ще ти разкажа как и 
с какво невероятно усилие стана това. 

43. Тичайки бързо, ние се възкачихме на 
стената към едно укрепление срещу нами- 
ращия се там свети храм на първозвания 
апостол Андрей. Всички общо бяхме петима: 
баща ми и аз със споменатите двама братя 
и един друг, и той наш родственик, всички 
клирици и изтъкнати лица от съсловието на 

четците?, — — -- 
45. Докато баща ни ни говореше така и 

ние се прощавахме, пригърнали се един- 
други, ето показаха се някой OT варварите, ` 

който се изкачваха. Бяха немалко на брой, 
по кожа етиопци и с извадени мечове. Te 
подскачаха страшно и проявяваха беса си, 

1 Това са славяни от Солунската тема, които се оправдавали с иякаква заповед на солунския стратег 
да посрещнат стримонци. Златарски, История, I, 2, стр. 331—941, застъпва гледището, че държането на сла- 

вянските водачи в Солун и на стримонския стратег се е налагало от съществуващите отношения със Симеонова 

България. Страмонският стратег действувал като оръдие на Симеона, който искал да присъедини и останалите 

славяни, които се намирали под византийско влияние, а също да засели Солун със славяни. Тъй като Busan- 

тия била добре осведомена за силата на българското влияние върху славяните, Златарски твърди, че и двамата 

императорски пратеници — Родофил (тук гл. 59} и Симеон (тук гл. 64) -- са имали за цел да повлияят, Ma- 

кар и със закъснение, с пари и дарове на българите за борба срещу арабите. При преговорите между бълга- 

рите и византийския представител Лъв Магистър (Хиросфакт) Симеон получил срещу отказа си да завземе Со- 

лун териториалии отстъпки. За това говорели и двата пограничви стълба, намерени на 22 км северно от Солун, 

при с. Нариш, които били поставени в същата 904 г. Същото държапе на славяните Doornik, Les Slaves, p. 502, 

n. 2, обяснява с падането на престижа на империята в очите на подчинените й съюзени славяни, a Lemerle, 

Philippes, p. 154, n. 5 — с независимостта на един стратег от други с фиктивната им власт над славянитс, 

Рајковић : ВИИНЈ, стр. 272, бел. 16, се отнася критично към предположенията на Златарски; P. А. Наследова, 

Македонские славяне, стр. 88--92, смята, че Родофил изпратил парите на страмонския стратег, който бил сла- 

вянин, за да го склони да помогне. Всичко това си остава само предположения поради факта, че стримонсквят 

стратег върнал парите. 2 Четите са били от нисшия клир. В йсрархическата стълбица са преди иполяко- 

ните. Вж. Иоанн Камениата, Взятие Фессалоники, стр. 236, бел. 2 към гл. 55. 
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точейки зъби като глигани. Като ce спряха 
тук, най-напред посякоха с мечовете си тези, 
които се бяха върнали заедно с нас от зло- 
дейски заключената врата и бяха дошли тук, 
близо ло стената. На тях не им оставаше 
нищо друго освен да подложат врат под 
ръката на палача и да се приготвят за по- 
сичане. И можеше да се види картина, из- 
пълнена с ужас. Ако убиецът биваше ‹ трог- 
нат от покорността на предалия се и изла- 
гащ се на гибел човек, той My нанасяше 
бързо смъртоносен удар и го освобожда- 
ваше от мъките. Ако ли каменното му сърце 
не се смекчаваше, но искаше да насити своя- 
та ярост, той още повече се възбуждаше от 
мъките на пленниците и като отсичаше по- 
степенно членовете от тялото на изпречилия 
му се човек, караше окаяния да умира много 
пъти при едно злощастие. Нищо друго не 
можеше да се чуе при тази голяма и мно- 
голюдна тълпа освен звъна на мечовете и 
силното шуртене на потоците кръв. (46) Не 
след много време всички бяха паднали -— 
гледка, достойна за много плач и сълзи. 
А когато дойде ред да заколят и нас (ви- 
дели ни бяха, че сме ce сгушили на стената), 
варварите се втурнаха едновременно като 
към някаква лесна плячка. Когато дойдоха 
по-наблизо, те задържаха устрема си. Между 
нас и тях се намираше споменатата кула. Те 
трябваше да минат през нея, за да дойдат 
при нас. Целият й под беше отдавна постлан 
с греди, които се бяха разпаднали и изгнили 
от времето и не им позволяваха да преми- 
нат безопасно по тих. Защото по средата 
висяха само две греди, който правеха преми- 
наването рисковано. Варварите, виждайки 
стръмното и опасно място, заподозряха да 
не би да сме устройли тайно вътре в ку- 
лата клопка и да сме се приготвили да ги 
съборим, когато се намерят по средата на 
гредите, тъй като кулата беше висока и 
имаше опасност падането да бъде тежко. 
Чудотворният бог им втълпи това опасение. 
Защото, ако се бяха решили да минат вед- 
нага, щом се бяха доближили до нас, сигур- 
но и нас щеше да ни сполети участта на 
падналите. Докато те ce колебаеха, ние вси- 
чки Ce съвзехме от страха и обмисляхме 
дали не бихме могли да направим нещо по- 
лезно за момента. Аз изскочих с възможната 
най-голяма бързина и пренебрет вайки смъртта, 
без да мисля изобщо какво беше извършено 
пред очите ми, се намерих при самия вход 
на кулата и поисках да отила по гредите до 
варварите. А те, като видяха, че аз така 
смело тичам при тях, невъоръжен и нямащ 
нищо за защита, но желаещ да им каже не- 
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що важно, и сами пристъпиха, наредени един 
до друг и вдигнали десници, готови да сто- 
варят мечовете си върху главата ми. Когато 
обаче и с това не можаха да ме изплашат 
(аз бях съередоточил целия си ум върху 
това, което исках да кажа), един от етиоп- 
ците, най-смелият и дързък от тях, който 
надминаваше останалите по височина, дойде 
при мен и поиска да ме удари с меча си по 
челото. Аз му задържах ръцете и му казах: 
„Не прави това, тъй като ще лишиш и себе 
си, и своите хора от много пари.“ (47) Това“ 
успях да кажа и със смелото си държане 
отклоних устрема на етиопеца да ми нанесе 
в момента удар, а с лявата си ръка бръкнах 
в пазвата си и бързо извадих няколко злат- 
ни украшения и като ги турих в шепата му, 
казах: „На ти това като залог за моя живот. 
Ако искаш да получиш много повече от 
това, обещай да не погубваш баша мии 
братята, а също и брата на баща ми (аз се 
обърнах и ги посочих с пръст там, където 
бяха) и ще ти дам скъпоценни дарове, по- 
ставени, когато ви очаквахме, в скрити ме- 
ста, които само ние знаем и които с готов- 
ност ще ви посочим, ако получим спасение. 

Ако ли умрем, те са загубени, ще ви се из- 
плъзнат от ръцете и ще изчезнат заедно с 
нашия живот.“ С тези си думи аз сдържах 
гнева на варварина, а с дадените украшения 
насочих ума му да се досети за смисъла на 
думите, който успях да кажа и с които по 
различен начин се мъчех да се представя 
като молител. Защото като варварин той не 
разбираше това, което му говорех, но из- 
глеждаше само учуден на смелостта ми и на 
изкуственото, с голям труд наложено са- 
мообладание. 

48. В този момент един друг |варварин) 
се приближи и рече: „Защо постъпваш така 
и си седнал да молиш етиопеца, когато мо- 
жеш да кажеш на мен? И ако трябва нещо, 
аз ще ти помогна.“ Аз се окуражих още по- 
вече и като се успокоих от присъствието на 
човека, извиках: „Който и да си ти, казвам, 
изпратен ни навреме от бога при тия за- 
труднения, спаси ни и ни отърви от вастоя- 
щото нещастие. Заради това благодеяние ти. 
ще получиш от нас достоен откуп за нашия 

живот, равен на който не ше се намери у. 
никого из целия този град, който превзехте.“ 
Той рече: „Бъдете спокойни, не мислете за 
смъртта и ce успокойте, а as — казва — ще 
склоня и етиопците да се съгласят с мен в 
това, и ще ви заведа при самия началник на 
пялата войска, за да получите от него га- 

ранция за живота CH. Само че вие помислете 
помежду си да изпълните обещанието. За- 
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мото, ако не бъде изпълнено нещо от това, 
което казвате, въпросът Hie се реши от тези 
мечове“. Когато казваше това, баща ми със 
споменатите двама братя дойде при нас и 
като допряха главите си до краката му, ис- 
каха да получат същата като мен гаранция 
и уверяваха, че ще изпълнят с готовност 
това, което аз бях казал. М тъй този вед- 
нага съобщи на другите всичко, което чу от 
нас, и най-вече на варварина, комуто слу- 
чайно бях казал всичко в началото. Той ги 
убеди да ни дадат клетва и ни напомни да 
ке се плашим за в бъдеще при това поло- 
жение от нищо. 

49. Когато бяхме взети в плен, варварите 
ни свалиха от стената. Те ни заобиколиха и 
ни поведоха към морето, каго стъпваха по 
телата на вече погубените. Когато влязохме 
през вътрешните врати на града, ние не 
тръгнахме направо, HO крышнахме настрани 
и се заизкачвахме по склона на тамошния 
хълм, Там ни срещнаха други етиолци, кои- 
то отиваха нагоре. Те също държаха в ръ- 
цете си мечове. Като ни видяха заловени 
сред вече пленените, те бяха обхванати от 
присъщия им бяс и се вгурнаха безсрамно, 
ато отдалеч проявяваха необуздания си 
гняв. Но когато се приближиха до нас, раз- 
браха, че тези, които ни бяха заловили, се 
грижат да не ни се причини нищо лошо и 
като се пръснаха, оттеглиха се. Един от тях 
обаче, както изглеждаше, по-нахален от дру- 
гите и по-дързък, ни последва, джавкайки 
като лаещо куче, и коварно кроеше да уда- 
ри някого с меча. Представяйки ce, че той 
е един от задовилите ни, не зная как неза- 
белязано той ме откъсна от другите и като 
изостана малко, поиска да ме погуби. — — — 

51. Лойдохме до едно място, където има 
манастир на девици-аскети, който от старо 
време се нарича Акрулион. При входа [my] 
нашите варвари отново се натъкнаха на друг 
варварски отред и като се поразприказваха 
малко с тях, решиха да влязат вътре, пред- 
полагайки, че ще намерят нещо ценно. С тях 
отидохме и ние, като поглеждахме със страх 
присъствуващите, тъй каго още не се бяхме 
съвзели OT вцепенението. Когато влязохме в 
преддверието на храма, който носи името 
Св. Георги, видяхме един варварин, седнал 
на диван, с навъсени вежди и изваден меч. 
Стоящите до него го гледаха втренчено, 
като с вида си показваха, че са готови да 
извършат каквото пожелае. Когато се при- 
ближихме при него, той запита тези около 
нас кои сме и как сме избягнали смъртта. 
А те накратко му разправиха и като ни хва- 
ваха за гърбовете, проснаха ни на земята 
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по-късно, около триста, (52) Заедно с нече- 

стивеца влезе и немалка тълпа убийци. Той 

със скок се качи на светия олтар, където 

свешениците извършват божествените служби. 

Като кръстоса нозе, какъвто. e обичаят у 

варварите, той седеше, изпълнен с бяс и бе- 

зумие, и оглеждайки тълпата мъже, коварно 

обмисляше това, което искаше да извърши. 

Като държеше с двете си ръце баща ми и 

брат ми, той заповяда на тия, които ни бяха 

заловили, да ни пазят там някъде при входа 

и нареди с едно кимване на главата на вар- 

варите да погубят онези мъже. И варварите 

веднага като диви вълци, налетели на дивеч, 

стсякоха нещастниците бързо и безжалостно. 

Обзети още от бяс, те питаха с поглед този 

страшен съдия какво иска да направят и с 

нас. Ho той засега им попречи да посегнат 

върху нас M ние, KOHTO бяхме пазени тук, 

решихме, че баща ми и брат ми са погубени 

заедно с избитите и че само ние сме били 

удостоени с пощада. Но и те, когато били 

пазени при олтара, помислили същото за 

нас. И ние безкрайно се боехме едни за 

други. Когато клането на онези нещастници 

приключи и подът се покри с телата на 

умъртвените, между който течаха потоци 

кръв, този убиец нямаше как да излезе на- 

вън и затова заповяда да сложат труповете 

на убитите един върху друг в двете страни” 

чни галерии. Това бе направено бързо и той 

ведкага скочи от олтара и като дойде при 

нас, отново хвана с двете си ръце баща ми 

и брат ми. Ужасът, който видяхме изписан 

на техните лица и който подозирахме, че е 

изписан и ва вашите лица, беше толкова TO- 

лям, че ние, единствени избягнали смъртта в 

това толкова голямо клане, никак не MO- 

жехме да се освободим от вцепенението, но 

само се гледахме вторачено един друг и 

като ударени от станалото, не можехме да 

произнесем нито дума. А този суров човек, 

като оставя по-голямата част от варварите, 
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качи се па доведения кон и отлетя от нас, 

след като заповяда да ни вземат отново и 
да тичат бързо към пристанището на града, 
защото и той бързал нататък. 

53. И тъй те ни поеха и ни подкараха 
много бързо, като ce грижеха да бъдем 34- 
щитени отвсякъде. Често из пътя ние се на- 
тъквахме на много тълпи стичащи се Bap- 
вари, всички гледащи на кръв. Не беше ле- 
сна работа да се изплъзнем от тях, макар 
тези, които ни бяха първи заловили, да се 
отличаваха с голяма телесна сила и нищо да 
не беше в състояние да ги сплаши или 
изобщо да ги отклони от пътя им. Ние стиг- 
нахме до споменатото градско пристанище 
не без много усилия и мъки. Там беше и 
водачът на неприятелската войска, Придру- 
жаващите ни варвари му известиха за нас H ` 
му съобщиха за причината, поради която 
сме оцелели само ние от всички, на KOHTO 

се били натькнали. Той веднага вдигна от 
седалището един от своите и го придаде 
към застаналите |пред него, като издаде 
следното решение: Ако това, което обещах- 
ме на варварите на стената, излезе истина и 
на дело изпълним уговореното, да ни поща- 
дят и да ни върнат при него. Ако обаче от- 
крият, че няма нищо вярно в казаното и че 
сме излъгали във всичко, било защото преди 
това сме били загубили парите, било защото 
сме се уплашили от смъртта и притиснати 
от обстоятелствата, сме измислили това, за 
да се изплъзнем от първата опасност, да ни 
отнемат живота, като с меч посекат всеки 
един. Варварите отново веднага ни обградиха 
и ни заповядаха да отидем там, където по- 
рако сме им съобщили, че сме били скрили 
парите. Те ни съобщиха и произнесената 
срещу нас присъда, а също така, че ако 
нещо от казаното не излезе вярно, въпросът 
щял да бъде решен с мечовете. И тъй сега 
нас ни обзе още по-голям от предишния 
страх да не би някой от слугите и от тези, 
KOHTO знаеха мястото, ако е бил изпаднал B 
непосредствена опасност и е пожелал сам да 
избегне гибелта, да е посочил преди нас 
укритото богатство и да се окаже, че на- 
празно сме се мъчили с толкова хитрости да 
спасим живота си. 

54. И тъй още в пълна (неизвестност от- 
носно това, ние дойдохме до мястото, което 
беше в същото състояние, както го бяхме 
белязали, когато криехме богатството. За- 
щото всички ние, които бяхме в тясно род- 
ство, решихме благоразумно, като че пред- 
чувствувахме бъдещето, да скрием предвари- 
телно своите богатства в едно тайно скри- 
валище. Когато показахме на варварите входа 
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Peau Камениат 

му, който беше защитен с каменна плоча, 

ние си въздъхнахме, освободили се от мно- 

TOTO съмнения, защото благодарение на обе- 

mianuero ние нямаше от какво да ce боим 

занапред, напротив, можехме ла спечелим 

благоразположението им поради големината 

на откупа. Шом варварите се добраха до 

скривалището, техният гняв веднага се смени 

с радост, а м на нас казаха да се ободрим. 

„Защото с тези богатства - рекоха те --- 

вие си осигурихте спасението и заради тях 

днес ви се подарява животът. Но нека OTH- 

дем при предводителя на войската, за да 

получите и от него пълна гаранция“. Оттук 

нас отново ни поведоха при него. По пътя 

се натъкнахме на страшни и невероятни 

гленки. Защото труповете на погуденитс все 

сте лежаха и се търкаляха в кръвта (ужас- 

на гледка !). Това бяха хора от всякаква въз- 

раст, осъдени с общо решениє на смърт чрез 

меч и на всичко отгоре лишени от погребе- 

чие. На всяка улица ce лееше в изобилие 

вино, което ce смесваше с кръвта на пал- 

налите и напояваше пялата земя на града. 

Мизавайки покрай [тях], ние ce взирахме и 

когато забелязвахме сред другите мъртъвци 

някои от предишните си познати или прия- 

тели, ние взаимно си го посочвахме тихо 

само с възлишки. Нямахме време нито ла 

го оплачем, нито да направим нещо заради 

някогашното приятелство. Ние само безпо- 

мощно оплаквахме лежащия и отново Ce OT- 
лавахме на нашите грижи. 

55. Като стигнахме до пристанището, ние 

ce явихме пред тирана, когато той беше 

свикал и корабните началници и изпълнява- 

ше мръсната си така наречена молитва. След 

като я свърши, той заповяда на стоящите 

наоколо да ни доведат пред него, Когато 

бахме доведени, той започна да разпитва 

баша ми: „Да не си епископ на този град?“ 

По дрехите той съдеше, че това можеше да 

бъде само епископ. А баща ми отговори: 

„Не съм. Аз съм клирик, който се нуждае 

от еписколска благословия“. А друг едич, 

който беше застанал наблизо и беше начал- 

ник на другия отред, му рече: „Този не е 

епископ, но има достойнство, което е равно 

на това на епископите. Биг го знаем като 

екзарх на цяла Елада! който в нищо не им 

отстъпва по достойнство“. „А този кой e?" 

1 Exsapcu били парачачи пратениците на запата и патрварсате, в също и духовниците, на копто азонар 

сите, митрополитите и списколите давали известни алминастративни права. Такъз духовник ще да e бил и ба- 

шата на Камениат, Екзарси са били титулувани и епископите на кай-известните митроголи. В частност атин- 

ският епископ e имая титлата „екзарх на цяла Влада“. Такова титла се дава и на Gamar: ха Камениат, по той 

не ше да е бил атински списког, защото сам според Камениат заявява, че He € епископ, но клирик, който се 

нуждае от епископска благословия. Срв. Иоанн Каменната, Взатие Фоссалоники, 236, бел. | към гл. 55. 
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ойу. uws одбовтож зона’ ботад пед) roW- 
то» уубу "ма то 0000.070»)  vevorívo: rv по- #7 x PY d 

Део” vip воодот, «ah ліра LEGT хоавуйз dOij- 
uov xai 00100 rvyyávew, xoi лой лАђдос сос 
тоб AtuÉvoc вуотоёфео мн nv те ём тўс пдАєо 
xepovuérow xol аёту дё Dy бойдо», nj uir 

— попита той| и ме посочи c пръст. -- „То- 
ва е син му“. И отново стоящият до него 
човек каза: „И той e клирик, елин от слу- 
жителите в царските дворци. А тези 
той посочи двамата, които бяха зад мен — 
ca му братя. И двамата са синове на този 
ръководител. Те са неговите по-млади си- 
нове и са на различна възраст“. - „А кой 
е този старец C TAX?“ попита отново гроз- 
ният съдия. „Брат ми“ —- избърза да каже 
баща ми, като му даде знак с глава ла по- 
твърди отговора. Като чу това, той нареди 
всички да седнаг, а сам, като се огдели от 
другите, ни рече спокойно: „Аз искам да 

отстраните от себе си всяка лоша мисъл. 
Това че сте излезли невъоръжени срещу 

тези, която са ви заловили, я поставеното 

пред озите ми голямо количество пари ви 

спасява живота, който за повечето е загу- 
бен. И вие занапред не бива ла се опасявате, 
че ще умрете поради коварство. нито моите 
подчинени Die ви причинят някакво насилие. 
Идете и ce погрижете, както трябва, за себе 
си и се изпълнете с добри надежди. Така 
ние ще успеем да огидем в Сирия и аз вед- 
нага ще ви отпратя в киликийския град 
Тарс, за да бъдете пазени там заедно с та- 
мошните пленници до очакваната размяна, 
За ващ откуп ще послужат пленените в про- 
дължение на дълго време от ромеите чаши 
сънародници агаряни. Когато те пристигнат, 
и вие ще бъдете освободени от окови и 
всеки ще се върне у дома си“ След тези 
думи той отново се обърна към подчине- 
ните си и им разправи за нашите работи, 
като повече говореше на варварски. От нас 
не остана нищо скрито, тъй като всичко нау- 
чавахме от този, който ни беше спасил и 
все още се намираше между Hac. (56) Бихме 
поставени на едно място, обкръжено от MO- 
рето H той нареди да ки пазят грижливо. 
След като стана това, ние за пръв път се 
освоболихме от страх за живота си и по- 
верихме бъдещето на божията промисъл. 

Едва тогава ние бяхме обхванати от тре- 
вожни мисли за близките си, като че ли 
едва cera виждахме нещастието. Тоевогата 
за тоза, как и по какъв начин са умрели 

или кои OT тях са избягнали опасността и 

ca били осъдени като нас на подобно DT- 

вличане, нараняваше нашите сърца повече, 

откодкото извитите ятаганк. Но. при все това, 

ние не можахме да се осведомим с полажи- 

телност за тах поради неотколешкото вли- 

зане на варварите и понеже всичко беше из- 

пълнено с неясни викове и шум. Бътре В 

пристанището се движеха гъсти тълди от 

пленени граждани и от самите всрвари, KOH- 

и + 
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rónevorn ди то vara. oPÓ2y двор Ñ тодо  rofÓe 
ЛЕ фи око" gport(torrec cigeAotuty.- 7 -- 

(pp. 557,12— 565,21). | 
58. "Er тобтос лам» йлофиощ ёёррехто лара 

той rvpárroe, леофуоида обтюс „ЕР ис tv avà- 
Хурдател хойнота лот тошеуоацерос ËxE лао- 
90р Pv ubago тобто) rodowa три сеотпово" 
sb да us unðèr Éymw Àútoor ths ёдіос гос po- 
gavel otos tjv кеф то tunes cv Сто» 
бьаговдв он“. лоооётотте Ó& тобто aaga тоу Ваова- 
oov Финкобс (е ойх dv twa фабойс поо», Отв 
xar ozac &lonAacar ѓу tÑ лода, el uj mov лор 
афтб» фхейст Фрерообитоа Рува одтой iv. апо- 
хобфоав хопната тоа лӣсау Ovráuera Фифоувб" 
&oevvav. до ду ofr тот ÉfaAoxoówor ёллоҳо? 
Руоттес «до» хоӣ леб! dm Пойз прохахотео- 
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portes три бор 0с тўс ğe пособие боо 08 
ugóày тоюбтот ум» zap'Éavtoic длвубкоокоп, Г 
ёті нотаи uórov Фани rào  overÜapeus xid- 
ouvro, ти oqgayip в вдвуото драндлВдлсос rois 
Родефс Fyovot xexguiérgr. татони др oy &щ 
тойт то’ Вадваош» тобс, (оте тойс BovAouérouc 
aac£gen т баътбу" др tais ос длорбови об, 
xai eb uiv айа en akeorexuxòr ордадцоу xopé- 
ва, сотђоѓас тв d&pobPoÜar тобтовс xal ибис TOS 
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ас Дарта, тўс uayioag увувойдо. ойх ÓÀiyoc 5v ёи 
тобто) лам? кис xetgnDsiow ó xívÓvroc, пойму 
бахотонёчоу ёх тбу Éyórveov. Вар và авоолос- 
достог. дтей то дА тата 24764ос уъу?йтибоос 
двха, тўс ла бос де! тб» ronuávor Фхфобониета 

Яло tie aółems, тие тв iouis буаухаіас 0А, 
доц да опожйс войттов sensns Sr xat боп ди 
Aivou торс доауаос Бобев Cpdauaow, 05 Ögn 
ха! Hovro"s Вито тас тобто» сові, а2- 
го" Èm akio ѓлатидвиёуоу xal то’  Dsoxtcuevroy 
толо току». yaÀxGY удо ко одново" охен- 

(Qr й тр ёё гоор Фодциблот однеуобт 080’ 
Одос Ффодуповк, nsprróv дуобиєуо TÜY хто 
ийтфи, #7 лог 66 п тобто» аудуфу rade ис, те 

то на едно място се хвалеха с плячката, а 
другаде насила влачеха от Всяко място и 
къща жени и деца кърмачета, жалко пла- 
чети и скръбно оплакващи раздялата с май- 

ките си, докато трети безмилостно влачеха 
някои от архонтите и от знатните богаташи, 
които се бяха спасили от гибел по същия 
като нас начин. Дори самият императорски 
пратеник Никита, а също и стратегът на 

областта бяха пленени и се намираха на ня- 

кой варварски кораб. Поради това ние въ- 
преки старанието си не можахме да научим 
за домашните нещо повече от преди. — — - 

58. В това време тиранинът ОТНОВО H3- 
даде заповел със следното съдържание: 
„Ако някой от пленените има някъде укрити 
пари, да излезе напред и да откупи с тях 
спасението cH. Ако ли някой бъде изобли- 
чен, че няма никакъв откуп за живота CH, 

да му се отреже главата и така да се пре- 
махне от живите“. Той нареждаше това, по- 

неже беше чул от варварите, че те поща- 
лили, когато влезли в града, само тия, които 
ги били уверили, че имат B скривалищата си 
пари, които не могат да се открият C HH- 
какво търсене. И тъй тези от пленниците, 
които знаеха със сигурност за това, което 
бяха укрили, веднага съобщиха и бързаха 
да го дадат като откуп за живота си. А те- 
зи, коиго си знаеха, че нямат нищо подобно, 
но бяха обещали само поради празни на- 
дежди, очакваха сигурно посичане, което 

бе решено за нямащите. Затова на някои от 
варварите бе заповядано да отведат по къ- 
щите им тези, които искат да предадат 
своите ценности, и ако Te са достатъчни да 
задоволят едно алчно око, да им запазят 
живота и отново да ги върнат при окова- 
ните, ако ли пък ценностите са евтини и 
дребни и такива, които изпратилият ги [пред- 
водител] според тях не би харесал, да ги 
погубят с меч. Ог това отново се появи не- 
малка опасност за пленените, тъй като MHO- 
зина OT заможните се съмняваха дали не-. 

тата им са ценни. Това се вършеше в про- 

дължение на цели десет деноноция, като из 

града постоянно се изнасяха множество пари 

и други ценни неща, едви от които бяха. 

прекрасни, понеже бяха от коприна, докато 
други бяха от лен, който не отстъпваше на 
паяжина. Купищата от тези неща, слагани 
едни върху други, образуваха планини и 
хълмове, който покриваха под себе си зе- 
мята. Варварите не обръщаха никакво вни- 
мание на медните и железните предмети или 
на вълнените дрехи, защото смятаха за не- 
нужно тяхното придобиване. Ако ли някой 
тайно донасяше нещо подобно, те ro хвърляха в 
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- дъхвайки се: „Тъй като този евнух“ 

1 Това e императорският пратеник евнухьт Родофил, който се бил отбил в Солун на път за Запад, 
предназначена за византийската войска. която се сражавала 

морските води. По този начина наказваха и 
избягналите опасността, за да изпитат и те 
част от злото, като научат, че загубата на 
блага може да бъде различна и разнообразна. 

29. Заедно с останалото множество плен- 
ници беше заловен и един евнух на импера- 
тора, и то един от знатните, по име Родо- 
фил? Той бил пратен малко преди неща- 
стието на Запад и понеже дойде порадя 
някаква радота в града, бе заловен заедно с 
нас и понасяше споменатите несгоди. Той 
имал в себе си много пари, за които казва: 
ше, че ги носел заради някакви нужди на 
сицилийската войска? която непрестанно 
воювала с африканските варвари и се нуж- 
даела от голяма материална помощ. М тъй 
през нощта, след която върху всички ни се 
стовари опасността, той, не зная как, заедно 
с някои от слугите си изнесъл схришно от 
града онова злато и го изпратил при стри- 
монския стратег, като написал и писмо, чие- 
то съдържание било да пази това злато ло 
свършване на войната. И тъй, след като бе 
заловен, заведоха го пред лицето на тира- 
нина. А този, като изкриви чертите на ли- 
цето си, отнесе се към него с по-голяма от 
предишната суровост и го попита: „Къде 
е — казва парското злато, двата талан- 
та”, които ти беше заповядано да занесе 
в Сицилия?“ А Родофил |отвърна|: „Боейки 
се от това, в което изпаднах, сиреч от обса- 
дата на града, тъй като аз се намерих тук, 
без да имам възможност да се измъква от 
настоящата толкова голяма опасност H да 
скрия това, което имах у седе си, понеже 
всички ме гледаха като човек, който би мо- 
гъл да им даде нещо, което би било по- 
лезно и за момента подходящо, затова аз 
изнесох това злато извън града (защото не 
можех да се ориентирам в неясното NONO- ̀  
жение), но сега аз съм ти иленник, източник 
[aa TeÓ] на много други пари, ако ме запа- 
зиш жив и здрав“. Недоволен от тези думи 

и проявявайки п с очи, ис глас гнева, който 
го беше обхванал, този простак извика, 34- 

не е 
разбрал от току-що станалото, че смъртта е 
неизбежна за тези, които не дадат като от- 
куп своите пари, HO се проявява като на 
сцена и се прикрива с голяма и чудовищна 
лъжа в ущърб на спасението си, нека бъде 

къде- 
срещу африканските 

зраби. За Родофил вж. тук стр. 46, бел. 1. 2 Вероятно в почти завладяпата от арабите Сицилия но това 
зреме e имало все още византийска войска, която e държала някои крепости. Вж. Васильев, Византия и арабы, 
стр. 130. з Според други византийски хронисти, напр. Theophanes Continuatus, VI, 21, p. 368,—. Родофил 
носел 100 литри злато, което се равнява на около 28 кг. Срв. Иоанн Аамениата, Взятие Фессалоники, стр. 238, 
с е Тел. 8 към гл. 60, ! B гръцкия текст стои б TG уъхагкотиндет „прислужник в женското отделение“. 
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бит с тояги най-жестоко, и то по гърба, за 
да узнае най-после пред кого стои и за какво 
говори я да не излага живота си на опас- 
ност, кето спори за чужди пари“. Изпълни- 
телите на несправедливите убийства, щом ви- 
дяха, че той със задъхваш се глас и злобно 

произнесе такава присъла срещу изправилия 
се пред него човек, тозчас проснаха Po- 
дофил на земята и му нанесоха толкова уда- 
ри, че тялото на нещастния не можа дълго 
да изтрае, но, разкъсано на много места и 
напоило земята под себе си с потоци кръв, 
издъхна, не можейки да понесе страшните 
мъки. М тъй, след като беше смазан и това 
стана ясно за тези жестоки войници, които 
и след смъртта все още не прекратяваха 
ударите, едва тогава веумолимият звяр се 
съвзе от обхваналия го бяс и каза: „Нека и 
този загине заедно със златото си! То, както 
изглежда, и да беше намерено, не би ни 

ползувало.“ 
60. На началниците на корабите той за- 

повяда да се приготвят За отплуване, като 
натоварят на корабите най-напред младите 
от множеството мъже и жени, не по срод- 
ство, но разделени, за да понесат ив случая 
необикновено наказание - физическа раз- 
дяла един от друг. След това по същия на- 
чин той заповяда да донесат парите и BCH- 
чко друго от събраното, което изглежда по- 
лезно, и да натоварят на корабите достатъ- 
чен товар стоки. И тъй помъкнаха всички 
младежи, които имаха само тази вина — 
цветущата си младост или хубавите си лица. 
И макар струпалите се страдания да бяха 
направили всички тъжни, все пак в тяхното 
държане окото откриваше благородство. За 
повечето повод да изпаднат B тези ужаси 
беше красотата uM. Но отгде да започна най- 
напред? Кое заслужава да бъде сметнато за 
по-голямо? Вдигна се общ и страшен плач, 
ъй като ce разкъсваше едно естествено 

цяло. Роднини се викаха едни други й оплак- 
ваха раздялата. Можеше да се види как 
смазани от мъка мъже, жени, юноши, деца 
всички заедно се вайкат страшно и си раз- 
дират гърдите, повеже не можеха повече да 
сдържат отчаянието си OT толкова много 
мъки и с плача си разкриваха сърцето си, 
което цяло гореше в пламъците на тези из- 
питания. Така насилствено разделени едни от 
други, ге бяха безредно натоварени на кора- 
бите. Макар последните да биха широки и 
достатъчни да поберат много народ, никой 
от влезлите не получи място по ред или, 
както би помислил човек, достатъчно за TA- 
лото си, но всеки получаваше само това мя- 
сто, където веднаж беше се намерил слу- 
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Óvrnücic iy ÓÀow traïs Вфейлс duéou Вос шас 
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Tos об’ xal dAAkor wor лв sümopjoavrec 
вогдшоса» йлартос, «< издвуп cuósore Tw віс 
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toloto Й xrv иа rw vyeroseDr dac»xsy, парте 
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udAgri ті douyevi Вок. ots dr ис raiva lo- 
Vióusvos xauxÁdto, uj обн" бой" rà ма Bei- 
ото” айтфи дтоуниата. 
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сътеблето usvabuDY xal uc о хадойисуос èv- 
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чайно, и през всичките следващи дни HE MO- 
жеше да намери педя място, за да полегне 
и да даде кратка почивка на тялото си. (61). 
Всички кораби, на брой, както казахме, 54, 
ӧяха натоварени по същи“ начин. А останаха 
още много пленници, които според варварите 
заслужаваха да бъдат откарани. M тъй вар- 
варите събраха градските кораби, с които 
някога нашите търговци си служеха, за да 
доставят жито. Те извадиха също и кора- 
бите, които ние бяхме потопили при входа 
на пристанището, с едно приспособление, 
което направиха от някакви макари, закре- 
лени на тамошните скали и представля- 
ваши сложно съоръжение. Тези скрни- 
ци се въртяха с някакво устройство и с 
висящи въжета извличаха това, което eme 
под водата. Като се скабдиха по този начин 
и с много други кораби, те натовариха всич- 
ки пленници, така че не бе оставен никой 
от тези, които бяха определени sa товарене. 
От всички тях аз не зная дали някое момче 
си бе обръснало мъха на брадата или HH- 
кое момиче бе достигнало зрила възраст. 
Всички бяха твърде млади и дори повечето 
младенци. Човек би заплакал, гко си поми- 
сли за всеки едик от тях, нямайки сила да 
гледа отделните им нещастия. 

62. По отношение на нас, които по раз- 
лични причини бяхме избягнали меча, тира- 
нинът издаде следното решение: тия от нас, 
най-вече за който смяташе, че могат да из- 
държат несгодите на плаването, да бъдат 
разпределени между началниците и да се 
качат по петима на всеки варварски кораб и 
да бъдат пазени, за да бъдат изпратени в 
Тарс във връзка със споменатата размяна. 
Останалите пък, които не можеха да им бъ- 
дат от полза и които, ако бяха взети за 
отвеждане, Оиха били но-скоро безподезен 
товар, той реши да остави в града, и то не 
поради някаква милост или защото беше дал 
обет на бога, както някои твърдят глупаво, 
че така постъпвали варварите, но с някаква 

.VMHC'bJI H лошо намерение, та да не изгдеж- 
да, че е постъпил незаннтересувано в ня- 
коя работа, която HC ще му донесе печалба. 
Знаейки сигурно, че след малко време Гдру- 
гите| пленници ще бъдат освободени при 
размяна, гой измисли начин и тези да не по- 
лучат свободата си без нищо и даром. И 
зиж ти мръсната му постълка! След превзе- 

e 

име Симеон", мъдър и житейски много опи- 
t Симеон бил също пушераторски пратеник, дошъл ис пакакна важна работа. Срв. Застареки, История, 1- 1, стр. 334 и сл. 

+ Груонки извори зн бългалската история, V 
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— Йоан Каменчат 

тен, който преди известно време беше изпра- 

тея от императора в града поради някаква 

важна причина, за която сега не е необхо- 

димо да говоря. На теза кора, който прииж- 

даха непрекъснато всеки ден до отплува- 

нето, страшният Лъв съобщи решението си 

за гореспоменатите [пленници], като им pe- 

че: (63) „Настроен против вас — казва — 

враждебно още от началото, аз реших да не 

пощаля никого от пленените. Шо за божия 

милост е във време на победа да спасявам 

враговете от гибел, която те са ни готве- 

ли още по-ревностно? Но тъй като ми се 

налага те да останат живи, щом предначя- 

нанието ми завърши успешно, то помислете 

върху следното. Аз съм принуден, тъй като 

не разполагам с време, да отплувам за оте- 

чеството си. Можете ли вие да дадете пис- 

мена гаранция, че срещу тези пленници, на 

брой 200, ние ще получим от вас в момента 

на обмяната същото число агаряви и да убе- 

дите владетеля на ромейския скиптър да не 

оспорва това, но да одобри направеното от 

sac? Или mue се боите да дадете гаранция, 

тъй като това He е във ваша власт, понеже 

не е сигурно дали императорът ще я прие- 

ме или не? И пет пари не давате за това 

толкова голямо нещастие и със своето не- 

хайство навличате върху съгражданите си 

голяма напаст? Кажете прочее, какво peme- 

ние ще вземете, за да реша и аз да живеят 

ли или да умрат“. А споменатият Симеон, 

тъй като беше по-високопоставен от други- 

re, му отговори: „Аз лично поемам върху 

себе си тази гаранция, тъй като добре поз- 

навам съвършеното човеколюбие на вашия 

император и че той без колебание ще даде 

толкова от пленените агаряни, който има, 

колкото са тези пленници. Аз самият ще ги 

заведа в Тарс, за да се изпълнят в мое при- 

съствие условията около гаранцияга и за да 

не можеш да ме упрекнеш в нимо, след 

като изпълня задължението си. Само че нека 

тези [пленниди] бъдат освободени, за да CH- 

берат и погребат телата на загиналите, които 

лежат из пелия град и карат самия въздух 

да плаче“ Като чу тези думи, коварният Лъв 

накара Симеон да му даде писмено клетвено 

поръчятелство за това споразумение и запо- 

вяла да бъдат освободени тези OT 

които бяха останали. 
64. След като успя да нареди добре това 

и коварният му план бе сполучил, той от- 

ново замисли друго коварство, не по-малко 

от предишното. Той заповяда да се запали 

целият град, за да може и от това да из- 

влече печалба. Защото знаеше, че тези, който 

откупваха пленниците, ще бъдат принудени 

нас, 



loannes Camenjata ~. 

1 овнеро oU0Ó8 тобто modit! чбтор ВЕ бубу 
aAxdozuuto, digoónusvo. uüAAOY аётойс Éxelvovc ка- 
TaücOnciWvot 5; тоюбто" u ий» üxog aagaóícoo:. 
поло vào фр боовВаос» Фа uífcov тйе móAsus 
"nr уддуа баслеюбрт», ад ёт тас máottoccoc 

77 бадаооу тоолодобутел' obx(ac, uóvor бт лобс 
ro xgiapáAlAer tåg bnép tjs лойкос цийс об zo- 
gorrtse meos доня Зипрсоюв, кар лайт побо- 
Tupun лартауоб дилвилето пайвоткиа the oxelag 
пгувотас то пбо, (oc eic хомотор атф síoog ко! 
Durus ябовдвобоцс rf ёлароіах. об yàp Фудовс 
Виери ar» тф puüéru Хеш, ий Éyorcec. üAAo- 
Оби notie хотара кота thy плей tovtov лосдей- 
та, tù дбо блгодокто тоб xpvoíov тати xep ё» С 
дата ви тбу ondier «дуобуос лобс то» Xvovuóve 
ёгалоотейос © xal Эблтов дриудутес (Oei toy 
таҳъдобиеу fev Éxmícrovro. ка тоїс Воайдаоте 
fragiÜ nu Garrez, ойто ти лойто TOC STUGxaldc ced 
сако (ро. 567,16- 576,21). 

Иоан Камениат 
s ко 

да не допуснат да се извърши това, като 
предпочетаг самите те да изгорят, отколкото 
дори само да чуят за подобно нещо. Варва- 
рите не бяха успели да разпръснат огъня 
сред града, но още палеха близките до мо- 
рето къщи и присъствуващите граждани се 
споразумяха помежду си да дадат откупа 
за града. М отново навсякъде бе разпратена 
заповед да се спре пожарът, тъй като и този 
му замисъл сполучи. Понеже нимаше откъде 
другаде да броят стойността за това, тези 
мъже заедно със споменатия Симеон обе- 
щаха двата таланта злато, които убитият C 
тояги евнух беше изпратил в Стримон. Като 
ги донесоха чрез бързоходди от мястото, 
където бяха скрити, те ги дадоха на варва- 
рите и така спасиха града ог опожаряване. 



V. ЧУДОТО: НА СВ. ГЕОРГИ 

Сред „чудесата“, приписвани на великомъченик Георги Кападокийски, се намира едно 

„чудо“, което се отнася до събитията от българската история през първата четвърт на 

X p. Това „чудо“ е изложено според една агиографска схема, която се повтаря и при 

още две други „чудеса“ на светеца, — чудотворно освобождаване на пленник от чужд 

плен. Докато другите две „чудеса“ се отнасят до освобождение на младеж, попаднал в 

плев у сарацините (арабите) в Сирия и на младеж от Митилин, заробен от критските араби, 

третото „чудо“ разказва за освобождението на сина на Лъв Пафлагонски, на име Георги, 

пленен от българите. Няколко конкретни посочвания в това „чудо“ дават повод да се 

смята, че в неговата основа лежи разказът за реално събитие и че именно то е послужило 

като образец на другите две „чудеса“, паи вероятно на едно „чудо“ от подобен характер, 

приписвано ва св. Николай Мирликийски. В разказа се съдържат някои очевидно леген- 

дарни съобщения. От известни подробности се вижда, че войната, в която бил пленен Ге- 

opra, синът на Лъв Пафлагонски, трябва да се датира към първата четвърт на Х в. 

Става дума, много вероятно, за византийското нападение в българските земи през лятото 

на 917 г., а пленяването на младежа Георги ще да е станало в сражението при Ахело на 

20 август 917 г., когато византийската войска претърпяла пълно поражение В текста се 

съдържат освен това някои интересни битови подробности из живота на византийското M 

българското население от онази епоха, Разказът ще да е бил съставен през Х в., обаче 

преписвачите са добавили и изменили някои подробности в изложението. Като увлекателно 

четиво този разказ е намерил широко разпространение и през по-късно време бил преведен 

и на български. 

РЪКОПИС: Cod. Mosq. gr. 381 (a. 1023). 

ИЗДАНИЕ: Miracula S. Georgii. Ed. J. B. Aufhauser. Lipsia, 1913, рр. 18—40, гдето e добавена и една 

простонародна гръцка преработка. 

КНИЖНИНА: J. В. Aufhauser, Das Drachenwtnder des hl. Georg in der griechischen und lateinischen 

Überlieferung. Leipzig, 1911, p. 27. — Хр. М. Лопарев, Новейшая литература o св. Георгия Победовосца. ВВр, 

XX (1913), стр. 2u сл. —- К. Миятев, Нови данни sa бълсзрите през X в. MBAH, VI (1930), стр. 281 —283. — 

Moravcsik, Byzantinoturcica, |, рр. 441—442. — Новобългарски превод на „чудото“ пе друга редакция: Живота, 

страданията и чудесата на светаго великомъченика, победонссца и чудотворца Георгия. С прибавление как се e 

създала светата славяпо-българска обител ga Атона, Света Гора, 1906, стр. 40—45. — Ив. Дуйчев, Разказ за 

„чудото“ на великомъченик Георги със сина на Лъв Пафлагонски — пленник у българите. Изследвания в иамет 

на К. Шкорпил, София, 1961, стр. 189—200. Г. Dujcev, Due aote di storia medievale, Byzantion, XXIX--XXX 

{1959- 1960), p. 259- 261 (Mélauges C. Giannelli), 
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MIRACULUM 5. GEORGII „ча [Ото HA СВ ГЕОРГИ 

dujyas asgi roO — лададобон давиотох — rob Повествувание за необикновеното чудо на 
áyíov xai таувуддёоо  ueyolouágregos Гоно" светия всеславен великомъченик Г gopel, из- 
гой лад’ абтой  yeyovótos eis дунаДотродёта вършено от него спрямо попадналото в 

латда ха moo! ада оста плен и неочаквано спасено момче 

kiðéra бейс роблоиоь, 0 quioyowtor. doo Желая да знаете, о христолюбиво съб- 
xai iegóv düxgouríotov, бт oi та tw Пафйим- рание и свето слушателство, че жителите 
за», удоав obujogec извор ют’ xul подо» ya пафлагонската земя! и особено онези 
дитибо” sic жду ла"бидобот xal ивуойоифотоа които обитават в околността на Амастрида?, 
Гефолоу хитри, (бот tovto iegobc xoi osfiao- както по-нататък словото ще покаже, питаят 
lovs roots xoi Ós(uaoíu xal оёВесд xol ayo- преголяма вяра и гореща любов към BCe- 
Дафе» & лоб" автос влолебдови, xul rdc тото славния и великомъченик Георги, та са му 
ёоотіс те xai navyyógas csuoré: ха ок éxre- построили свещени и божествени храмове, 
Даёт лоотедбитрта, хо ийдоти ob # тў aeuo  благоговеят (пред него) и поради обич се 
оф tig "Адоотобдос дфуотвс (c лаопхетё» Ó стремят да пребивават в тях, а неговите 
Aóyos ОТАН. празници я тържества се стараят да праз- 

"Ev oig ёу тдло wi «суодвиф той Потциоб HYBAT набожно и честито. Там на едно място, 
то тоб Ожахоб vaóc абтоб ?дот лена наречено Река или Оикиакос, бид построен 
хо! освдошос, ву ф о лфтвс ої истф лотос лоо- един негов прекрасен и свещен храм, B кой- 
отоёҳортес rác оток Етоцож Aagfitrovory. vigo- то молбите на всички, които се притичвали 
лос 96 ис тр дубнот Лёс, sbosf)s xui qojo/- с вяра, незабавно били изпълнявани. Имало 
u£vos tòr ебу xol iv автаокеа лйобто" Марс един човек на име Лъв, който бил благочес- 
oye дё уруаїхи овизолоелеотат цу, Óróuau Өво- тив, боял ce от бога и прекарвал живота си 
qvo» биодтооло" tie абтоб дуадђс лпообюбогох в достатъчно богатство. Той имал жена на 
(p. 18,1—19,10). име Теофано, твърде благоприлична и по- 

ту дё xoi £v торс orgewuxoic котайоуот добна нему по благонравие. — — — Мъжът бил 
татоуцёуос ó дуцо, Oc п)’ те отоствас блуовоа’ включен във войнишките списъди и неот- 
длаоштитос Рлцовтфи ÓevéZer vieron дё обтотс ии клонно изпълнявал военната служба. Родило 
дгоу ароғтхо», Óztsp иета потваж сИихопобс ёутф им се мъжко дете, което те с чиста обич 
тов — üyíov  ueyaloudgtvgoc латоблао roQ v възродили чрез светото кръщение B много- 
дуо Валтіоцщит üvaysvrigarrec xal vr тоб udo- почитания храм па светия великомъченик и, 
туос лофе бейдубивуо Гефоуюу abror влотдия- привлечени от обич към мъченика, нарекли 

„ са". длоуайахиойеотос дЕ тоб ладос Гроот eis го Георгий. След като детето Георгий било 
feo роадийта” нана тобто» дедожаю tQ) ва ог откърмено, те го дали при тамошния све- 
ГОР xai лоопдоуаоно той лаговлто" vao? той udo- шеник и просмонарий на многопочитания 
rugos (рр. 19,15-- 20,6). храм на мъченика, за да научи свещеното 

писание. -——- 
Тобто» дё ойто #удютан vépover ý těm душ След като станали тези неща, надиг- 

хр &Ür(r л00< биа торс xguruovors ородоо- нали се с преголяма сила срещу нас, 

тат] владотаок, Aye) ди Богдрйост zal ОВруоо» християните, народите на Запада, сиреч бъл- 
хо! Уходб" za Мудат xoi Тобожот, ots uovo- гарите, угрите, скитите, мидите и туркитеб, 
vovyi rà stAoidlorvta адтоїс uéon хотайнираоди, та не само опустошили близките тям области, 
6 хи rip Вадйеботоо" джол(оуото”» ju» HO щели да разорят и нашия парствуващ 

лом» xogou éBovAtóovro, sí uh 5» ro? латод,- богоукрепен град, ако човеколюбието и про- 
удиоп део? quAuvÜommtía ка! тобуоа qoobÓor ar- мишлението на всемогъщия бог He осуетило 

+ Тема Нафлагония обхиащала част от южното черноморско крайбрежие и граничела с темите Букеларий 

на запад н Армевиакон и Харсианон -- на изток и югоизток. 2 Градът Амастрис, разположен на южното 
черноморско крайбрежие в Пафлагония. * Лъв принадлежал към съсловието на стратиотите. ! Просмо- 
нарий — църковен пазач. Срв. Du Cange, Glossarium s. v. > Под Запад (ос) във византийските извори се 
разбират обикновено земите на Балканския полуостров. — 5 Обозначеннята са неточни. В това твърде общо "o- 
сочване трябва да се изключи името на мидите, които не са обитавали в западните области на империята, C 
името скити житиеписецът вероятно отново обозначава маджарите. Името турки също би могло да се тълкува 
като означение за маджарите, наричани „западни турки“; вж. Moravcsik, Byzantinoturcica, П, ро. 391 - 322. Be- 
роятно в упоменавачето на маджапите се крие спомен за техните нахлувания във Византийската имгерия през 

X. в. Ако посочвапията на житисписеца се приемат за верни, следва да се допусне, че на страката на бълга- 
pure в 917 г, са воювали като съюзници и маджарите. 
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тор ràc jovAdc dascéAegsv. oi òè та “Рордоба» 

охўллоа HOTÉOVTES проотйттога: лаутаҳод rote Om 

abuv  vevogívovc ко! отоаголедаохобътас тоѓс 

“Роцао!с отоатебиат. тобтоо оду тоб zagoa- 

стог ка ÉmayÜoUc тооотауиатос кател уонтос, 

б agougyuévoc стоатитис Ава» eic yíjoac éÀ9g- 

lans, oz пдбиато тур tis otgartíac bztuot- 

сѓа» xai óóotvopíar тейвоаг д тобто и Uxor 

xol ui; Вотдбреуос тду avto quovoyevi ujor РЕ 

doyrov, коб véov дута ко! TZ» UY нерам? 

izlar боёбизуот, дут? вкебос eic vr te atoa- 

rias óngpsoíav Филёициюи Гбовдейаато, буму ÀG. 

Вор dpa тр tovtov ито sic tòr тоб дут uáp- 

regos vaòr dmjecav tantras ixenolovc xoi Oon- 

»éÓtic q«ovàc лодс tòr náotvoa Aéyovvec » Ау 

идотив тов Хоиооб Рейорв, 00! zragaxiü бика 

тобтоу ur tòr роуоувуй xol. q(Avaror аду, ду 

xoi то оф л9до Эелудигтоь Рефоую» Фуойдоа- 

usw cob абтду дюлщоцоот, ob адтдр хъурвоупоот, 

cb ab:ó» xarcvóócoor xoi до xal адо Вттоу 

ла ui» дломолфстцооу, блос ёлі пер тт 

лобс ce от” xai еєуаоютіох (stgooezutebra uev) 

фс xarà лата оё Éyorrec пооуоттт ка ёлёо- 

пахот.“ | 

Тафта ка nAc(ova vobror уовофс te xai ддъ- 

зпофс ixsreécovtec xal Ввлеобфивто, длёотайат 

ióv ата» по» Гефоурот perd те Алб» orga- 

ткотбу Фопуобътвс xai ӧдообиєуо, xoi o0 дело» 

адойвелтос блда офтоб убитоо тё xoi uceÜ^ йиќоо» 

тд” dytov лаоакайобутес zoal Рибиабиекос то? 

съродягаш xal Флоубош xai tà тс боле 

офтоб лоотойасобе xal osocouéror xol фу] тобто» 

dztoAaf ctv. 
XuygüogoíoUqoar 96 лд лаоце ёлаодіас ко 

ypas тўс ®ло тие "Peuoixüc отоотоледаожас 

тетрис cn даду йлеюа, ка! каттутпоа» 

ёр vole ибова фр» поодєҳдёутоу ÓAcUgíov. vv, 

iv tón дувлиндар паса Фаадсат. обоитаб oi 

лой 8900 олдо вЕайбръце éÉnavacvártec éEé- 

mÀgÉav ко i£mgévwar xol тобто офиас да т 

дивтоо» ли дб»” тбу Фторб» ко! дож Пиф» 

тоїс óvegxrowc ко! áve&uyvidovow «oí uaot тоб 9505, 

ибуос abuse влботота 9 пійвос uðs xal Ówbdyow, 

oic awvéfu vir uv Xgouavür обилтоою éxtioe 

увъбодас xci oi uiv ёлд фу Фпобдцоат, oi 0 

ду тӯ ÜaAáooy колелоутодуват, Етерог дё Вр пту- 

ноуў ко! коталатоа nuno» май оъилтонац 
Виа» тедуймас ко Ат» ähhws пойлболос дас 

техките замисли. Обладателите на ромейския 

скиптър: изпратили повеля навсякъде, до 

всички свой поданици и до военоначалниците 

на ромейските войски. Когато прочее тази 

наложителна и обременителна повеля се по- 

лучила, споменатият воин Лъв бил достиг- 

нал старост и не бил в състояние да й3- 

пълнява военната служба и да вземе участие 

в похода. Поради това против волята си и с 

нежелание той решил да изпрати вместо себе 

си своя еднороден син Георги, за да изпъл- 

ни военната служба, ако и този да бил съв- 

сем млад и едва навлизал в юношеска въз- 

pacr. Като го взел заедно с майка му, отишли 

в храма на светия мъченик и отправили към 

мъченика умолителни и жадостиви слова, 

казвайки: „Свети мъченико Христов Георги, 

на тебе предоставяме този наш еднороден 

и прелюбим сив, когото, подтикнати от обич 

към тебе, нарекохме Георги. Ти го пази, ти 

ro направлявай, ти го напътствувай и OTHOBO 

ни го върни невредим и непокътнат, та да 

придобием още по-голяма вяра и благодар- 

ност към тебе, смятайки те за попечител и 

защитник във всичко“. След като се помо- 

лили жално и скръбно с такива и още други 

думи и произнесли молитва, Te с плач и 

ридание изпратили сина си Георги заедно с 

другите войници. После те не престанали 

постоявно да призовават за него нощ и ден 

светеца и да го подтикват да го съпътству- 

ва, да го крепи и да промишлява за негово- 

то спасение, та да го посрещнат жив и здрав, 

От всички провинции и области, подчи- 

нени на ромейското военно командуване, се 

събрали огромно множество войски и стиг- 

нали в земите ва споменатите пагубни Ha- 

роди на едно несгодно място при морето”. 

Омразните врагове внезапно се навдигнали 

въоръжени, изненадали ги и ги унищожили. 

Това станало, смятам, заради неизмеримото 

множество наши беззакония и несправедли- 

вости, поради неизбежните и неиздирими 

съдби на бога, за които само той, нашият 

създател, знае и ги направлява и вследствие 

на които станало на онова място пораже- 

нието на християните. И едни били избити 

от меч, други се издавили в морето, трети 

пък погинали задушени и смазани от конете 

или поради друго никое насилие, като всеки 

1 Изразът oi xà Peopgaíov ахфлтоа кат дотвс може да се тълкува като указание за съвместното управ- 

ление на малолетния Конставгин VII Багренородни с майка My Зоя до узурпацията на Роман Лакапин. ? Ве- 

роятно става дума за областта на Анхиало (дн. Поморие) и тамошното крайбрежне, гдето станало сражевисто 

между византийци и българи на 20 август 917 г. За подробности вж. Златарски, История 1, 2, стр. 885 сл. Във 

вулгарноғръцката преработка на „чудото“ (Aufhauser. op. cit., р. 28) във връзка с сражението се спомснава името 

на византийския „император Фока“ (4 faorieùs Фохйс), в което очевидно се крие посочване за тогавашиия 

главнокомаллувањ Ha византийската сухопътна войска магистър Лъв Фока. 



Miraculum S. Georgii — Чудото на св. Георги 63 

varov &tlÓsciw ёхєАєбтлооу` ikoa де хило Ang- 
Üívrsg xai eis фрудакде Городе xai ÓOsououjpa 
BAqüérrsg xal Миф хо! даре xai xoxovyiots TUE- 
£óueyot xal uuogoéueron камо хан то Сб? nég- 
on&av об дЕ xai eic rixos дотжис xarsucologny- 

бау, ибис дё £x тб» лой» OZiyo: ръуддвв yerd- 
uero: Ouod 0ncor. ó 98 acis Геооуюс тў тоб 
кор Ворд xoi тӯ той Gy(ov ийотооос лооит- 
Üsíg xai торс vv уоубоу sbyaic фълоттбцероѕ, 
0605 xai др овие ÓwrgonOn, шие парт" бло Ei- 
фору Ósíáusroc, ие ойилтооб UVA пало бб, 
ure той üÀynóóva дауотурбооу ёлоотаѕу ФА dw 
«panes лоой twos éüvágyov ör £xsivog вов 
Ófovaror xai фото» Osacáusvoc, бәет Ósonüw 
xal uacuydcosos sic ÓOovisiav guto ка! CANGE- 
giay sivot ngooíratsv длаудфта iv wp Cvm ab- 
тоб. gv дё ó поїс едтасмотат то 90) xal тф 
ау usyaAoudprvo: Гео» Ou rés бот xui 
двдавис Ówrnogón,àóxroc дё xal алдолоуиҳ ёхте- 
Абу бит и rir той Ósonótov блинов» следа 
„вддоватос авто qariya. 

ОГ дё ye столов vyortiz, toD xgorov 0] лес 
офуикдтос xoi тоблот ип GnoLapórtes, TjoSorro 
тос фиикобвс GxÀdáyyvOug олаойтвобо! те ка! xa- 

таф увод хой Мо" бдутпофсе xoà доррихб 
ёлодиосода. xal Ô uiv патио тотто qeorvais 
гибхонто „Офисе офиой uovoyevéc xal лайф тате, 
офис: Фдюарууи тоб упоон uov! Май ré удо $yo 
Ó тердрахфв xai ддбуатов uy xark то обуидес 
длоое ар ric тўр тўс отбатеос олова» маі по- 
oaváAcuO тої блеториов yéyořa oè ЗЕ да u 
uù хатётоу iv то oup Oc veógvror кдадон 
zapuuvéar 19 оў пто! xal àrvánavoty xai еби ова" 

ёобиеоу тоб yévovc uov oluo. ví nodW, ті £yvoraco ; 
той упоот uov Anpouoi; tiva 

ts 0000; uov xAngovóuor хатадєіте ; TËS ив 
ддъуатобйти xoi veynpaxóra dOeponeóon, Üovóvia 
re таф лаопдфон zot та uryuócvrd uov телќое у 
оно T талавлосо) лез хотблде tÒ уой MOV 
нета доли eic Aidi" Å д кито £u уовобтғ- 
оо» Üonvobou тиобта xal aro;  ünepÜEyysvos 
„Оно: véxvov uov vAvxÓraroy. офи zagauvüta 

ти паонуоба» 

rc ёиђ< фоуйс! ори ффв ur диф" дрдодиб» \ - 
ou as се Зоттоо ў nol roósqp пр ovégnotr 
gov длохдайбооиш; dpa бло Бирби ато 7) 
бло Panew хотелати ви: Goo & тр Фоайдсот za- 
телор обис 3) бло TOW отилтоцитот хохеусо®ң ‹ 
dpa eic фъйакас xol девиотниа — xerexAcio0ng 1] 
Auup xol дары итимбивноз дупоёд г боа uer 
rv Cóvvor ос дома husda 3j ustra збу teUrxo- 
row 06 urnuorsóonusr; их Ób zal дфон uot лтё- 

намерил по различен начин смъртта си. Други 
пък били заловени пленници, хвърлени в 
мрачни затвори и тъмници, измъчвани и на- 
Ka3BaHH през глад, жажда и кезгоди и така 
нещастните нещастно завършили живота CH. 
Други пък били разпределени за горчиво ро- 
буване, а от мнозина само малцина едва 
избягали и се спасили. Момъкът Георги се 
спасил и запазил здрав и читав поради бо- 
жията помощ, грижата на светия мъченик и 
молитвите на своите родители, и нито от 
Meu бил ударен, нито пострадал от някакво 
зло, нито понесъл някаква смъртоносна мъка, 
но бил заловен от някакъв първенец". Този, 
като го видял, че е красив на вид и хубав, 
заповялал, без да му бъдат налагани окови 
и Ges да бъде бичуван -- да бъде отведен 
сред чеговия народ и да робува и слугува 
при него. А мдалежът, като поблагодарил 
ка бога и на светия ведикомъченик Георги, 
че до това време се запазил жив и невре- 
дим, изпълнявал пъргаво и трулолюбиво 
службата при господаря си и се стараел да 
му се понрави. 

А кеговите родители, тъй като вече мн- 
навало време и той ве се завърнал, започ- 
нали да се измъчват в сърцата си, да изгарят 
(от мъка) и да жадеят с много скръб u плач, 
M бащата изрекъл такива слова: „Горко ми, 
горко ми, о еднородни и прелюбими (сине), 
горко ми, утеха на моята старост! Защо 
прочее аз, остарелият и немощен, не се от- 
правих според обичая на воекна служба и не 
станах жертва на противниците? Защо не 
оставих тебе като новоизникнала издънка в 
къщи за утешение и за успокоение на твоята 
майка, за да бъдеш щастлив жребий на моя 
род? Горко ми, що да сторя? Що да из- 
мисля? Какво утешение за моята старост да 
получа? Кого наследник на моето имуще- 
ство да оставя? Кой ще се погрижи за мене, 
немошния и стария, а когато умра, кой ще 
ме положи в гроба и ще извършва помен 
за мене? Горко ми, нещастника! Как ста- 
ростта ми с печал се отправя в ада“. А 
майката, като ридаела още по-жалостиво, 
също и тя произнасяла такива думи: „гор- 
ко ми, чедо мое пресладко! Горко ми, уте- 
щение ча моята душа! Горко ми, светлина 
на моите очи! Как ли да те оплача или по 
какъв начин да ожаля раздялата с тебе? 
Дали бе погубен от меч или бе смазан от 
коне? Дали се удави в морето или пък бе 

затрупан под труповете? Или бе затворен в 
затвори и тъмници или погина, изнурен от 

1 Племенното деленае сред българите е било премахнато след закрейването па държавата, следователи 

гобозпачението Ўбуооуос трябва да се тълкува по-общо. 
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puyuc паротгойс «oi летаобйтсоиси, Ека #4добаа ву voic 

ото догнъйсо ду тоїс прилтбиас vá тедугсто» 

ха} ид" Bpayó ti ёх тб обу филато? ueAGY ў 

дотёот ioyóoc dvaLofisiy xol хошоо Зутарта тоб 

съутафђуаї uo iv rQ 0109 ÅS &£ó0ov uov. zí 

yàg даде тейуциос, © téxvor, VEXTOTËQAY TÜV 

пр: ди écyor vatc НЕЕ хвоо? бє Вътадийвава 

хай tay, ларадобва ко! подс Luxor saga guardar 

m 14ффо oov sapaxaünuérn хай xAaítovoa." 

Тато xai xà той пдвіота Qogroóoboo ý 

името бдогцофс ànepüeyysto, oia хос «а бтвк- 

voc pvo ёлі отвойом xol хорои цотоуввойс 

май quixázor об ён Аре длодофбовован (pp. 20, 

18--27, 2). 
*Ogabtpoc дЕ xui ó пос fkdpyws & тр aix 

uaiwoig xè догдещ Флаоуо», T Ĝuo TODTOUS 

j ха mnAsíova siquis uet OLOYE п00с то» 

páovega длердёуувто Aéyehr „Аре тоб Хоютоё 

иіотс Гебоуе, об aol ив лорейвъто ot ёро yo- 

velc, обх & v патоёлтф COV заф то yov fán- 

пода #2 аво» xal тїр кой тоб óvóunioc бои 

ёллмёхАђиш xal тар тбу вой» уоашибте» пот 

cw ду хаб плоти; Руа ті об» ту ту éuow 

yovéaw бв ма Тибо» лсретдес xal хатедвбсо 

еіс dovis(av иг длаудтриш xai подла деролай я» 

ёлі хобоар @Модолўу xol GÀoyov то? ácefeotátov 

xai длпуобс Éüvovc vobrov, ийте та Тр уоуёсоу 

ное Ódxpva olxiíoac, MÝTE ту» ди" уєбтта &As- 

сас; ФА uws, ий» йло voU vOv тада, ий 

&yxaralínge ue, tle ђиеобтха түр хото» 920:%5- 

ду убит" иеталоу xol тойс Ёпоћс porets бс 

съилаййс пафоидойигуо$.“ | 

Ромео» 0 обтос̧ тЕйовиЕтот, nooy хой ù 

ёуўоисс избит тоб uáotvoos, paso с#басо ёх 

ліотеос хо? пбдоо каг’ дноплоу Аорлобс ёлиедєї” 

oi то? ё» aiyuaAcoíq лодде уғруцтооєс. хай" бооу 

об» róvs jjyywtev ў тоюбтр бооси, кота тособто» 

сфодобтеооу otro. тб” дођо» ёлётеіуоуу 9026 ËG- 

ляердоу хета то обуудес тофту» qulopgówos xai 

abr по лоодоиіф xol alore #хтедбоаг xol дү 

ддаодонс ди vic #ойс иупите toU vóóéov ийо- 

тъоос, ната ти’ 100 Аъроб yoAuQótav, xas 

Boc iori toic ёудооіоі, тоалеба» паостайетеи т0 5 

mgocixovo, тобго x«i обто! ssztOU]korec, ду дфйо- 

„а дуой», паутас vobc qíZove xal ovyyertic, лё- 

ryrdc те кей торс жаратъхдутсс Хилойс imb туи 

1 Българскичт народ вече отдавна с бил 

културен подем. В думите на 
2 Сиреч 28 април с. ст.. след.. 

- Чудото на св. Георги 

глал и жажда? Дали да те смятаме между 

живите или да те поменуваме с умрелите? 

Кой ще ми даде крила на гълъб, за да от- 

летя и да пристигна там, да те издиря 

сред труповете на погиналиге, да мога да 

открия пове малка частица OT милите твои 

членове или кости, за да я донеса тук, за 

да бъде погребана заедно с мене, когато на- 

пусна (този свят)? Защото, ако ти бе умрял 

тук, о чедо, моята мъка щеше да бъде по- 

поносима, като бих те погребала и положила 

в гроба със собствените си ръце и щях да 

имам малка утеха, приседнала на гроба ти и 

ридаеща. 
Майката скръбно изризала с плач тези 

и още много други такива думи, както е 

обичайно за чедолюбива майка, да жалее B 

мъка при лишение и раздяла с еднороден и 

прелюбим сив----- Също така и младежът 

Георги, който се намирал в пленничество и 

робия, отиравял с искреност и с ридание 

такива и още по-многочислени слова към 

мъченика, като казвал: „Свети мъченико 

Христов Георги, не ме ли повериха на тебе 

моите родители, нима не получих светото 

кръщение във всесветия твой храм и не бях ли 

наречев на твоето име, не научих ли в него 

светите писания? Защо прочее ти презря 

молбата и молитвата на моите родители и 

допусна да бъда отведен в робство и много 

да пострадам в чуждата и непросветена 

страна на този напълно безбожен и суров 

народі, като He се смили нито над сълзите 

на моите родители, нито моята младост съ- 

жали? Ho ако и да оставам тук, все пак за- 

напред не ме изоставяй, като обърнеш в 

кротост дивия нрав на тези (люде) и като 
състрадателен, утешиш моиге родители“. 

След като станали тези неща, настъпил 

и годишният помен на мъченика?, който ден 

родителите Ha падналото в плен момче има- 

ли обичай ежегодно с вяра и обич търже- 

ствено да празнуват. И тъй, колкото повече 

тогава наближавал този празник, толкова 

по-силно надавали те плач и все пак се 

постарали да ro отпразнуват според оби- 

чая си, с почит, с голямо усърдие и вяра. 

И наистина, когато вече настъпил (денят) на 

светата памет на прославения мъченик H 

след светилното песнопение според обичая 

на местните жители се слагала трапеза на 

родствениците, сторили това също и те и 

поканили на трапезата, при обилие на бла- 

гини, всички приятели и сродници, бедни и 

покръстен и през първата четвърт на X в. прежквявал елоха па 

пленения младеж прочее трябва да виждамс агисграфске преувеличение на фактите. 

става дума за Гергьовден 918 г. 
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тобчебаи плооєтоёроуто торте тобу Фу тр хоол 
Ёр хађдгодёутер, оку Ртеоо» влезте РЯ 
лво! тоб логддс (р. 28, 6 — 30, 8). 

"Пу дЕ xoi 6 maic Ptpyoc &умохос 80 тр 
aiyuaAoGUut. хат o Pxsirürv тур éonéígav пр той 

áyiov шуни” sivac ubròs дё £v cj o uayuosn; 
хаштфо про sci тру тоб Йкоцой anosolar ката то 

8090$ uir arel, l'oruro обрдахоъс хай хоти- 
quje, Рейииобиеуос ката бот, би , Er v ofa 
нов хата боох тоят» uéAovot тўр тоў plOU изпит 
Злаейе и oí ёно) vyorvei; xoi ої лаоагтууфиоттес 
фи ос xii yetrorsc ёлі vgumélno квхадухбиас хдуб 
o ÉÀenros z ауадйотос £r atc xagez0oDoau ити- 
uus TOP nnugregozc vuzaga ёоотӣсор xai «?- 
qoaonsroc. Ада ко ё tQ логойлиф ved) ото? 
tots df)goCouévoic отра» xal бои ато 
ури д? &л’ аллобелйс убрас сбуиайотос xut ĝo- 
Aoc yeyérnucu. iu yàp ye) иброс драб choii, 

Чё тоб 9805, тоб slovar cis tòr vaóv oov; доа 
o£ Puoi ров про мир Gov витедобутес XO ий 

dgÕrtés ue, ОВ ти отвопоб uov тихобс domy- 

срогу у В) дё zolovs Üuvovc Èr тт итар сос 
лоодатауо 00; moíovs YPALHOÙS  neAqÓijoo, єй i, 
Óáxgve drevépygvo и отвуариойс üAauAntove £x 
хотодбков UOU хаос qAoyotióOs &rastustouévovs. 

обоо латео, otov ийтео, обѓводе лбрутєс lho 
xoi уусостої xol cvyysrets xol uéuvnoðé uou то? 
а хиойбтоп, xüvte Có Блеовебуибивио, хбрт TE- 
Üraqxóu Воприйифс urnuorséorrec.* 

Тафта обр é»voOv Фи отеуаушоїс üAaAmftow 
Повиа xal пой, aagavtixa лоооттговаа aj: 
oí обудоъдоь алоб tò тоб Весной dyystor дот 
Фи тўс uaysQurjc xauivov xai подс то’ ибо» 
адтоб фи, ери, Ó дё rà Óáxova дло то» лаовюбу 
aðroð длобицёас xal арадаво»т tò тоб дгоиоб 
áyyeior блво грозу ý èmyógos OMdAExTOS xa- 
Двту хогкобщо», код бот xoi блвой йо” олок- 
alos Фордпову дъус ер" ви то roanétg поб tòr 
хоро» афтод. xat д tovtov stoosvouívov ó &до- 
tos toU Хоютоб имоти Гефотос doas abróv 
диегдеу usvágowr iv рол  офдайиоб plgaw, Воти- 
08у ёу v лотоиф абтоб olx uécov, ёда oi 

xexAnaévot qíAot xai оъууєуєїс Рийдурто dni тўс 
vgazébns, xoréyorvto uérvot & cj yegi то рудгъ 
xovxoóuio» de йот £e vic xauivov болауё. ду- 
лео 8baíovne ÜOeaoáusrot of те уорєїс xal nár- 
тес o£ поботохдутес, ро дупки oroki hupia- 
иёуоу xai tò мохоо" ду тр оу“о! айтоб soarotv- 
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други случайно попаднали люде. След това, 
когато тези седнали на грапезата, всички гово- 
рели не за нещо друго, а само за момчето. — — 

Момчето Георги в пленничеството също 
узнало, че тази вечер e поменът на светеца. 
Както се намирал при готварската пещ и 
по обичая си се грижел за топленето, стоял 
разплакан и опечален, като разсъждавал в 
ума си: „В моя дом по този час моите ро- 
дители се готвят да чествуват паметта на 
светеца и присъствуващите приятели H съ- 
седи са седнали на трапезата. На миналите 
помени на мъченика участвувах заедно с 
другите и аз, горкият пленник, като празну- 
вах и се веселях, пеех и се падпреварвах 
заедно с другите в досточтимия негов храм. 
Сега обаче съм пленник и роб в чужда стра- 
на. Та наистина само аз ли се намерих недос- 
тоен, божий светецо, да стъпя в твоя храм? 
Нима моите родигели, като чествуваг твоята 
памет и He ме виждат, HC плачат горко за 
моето отсъствие? Аз пък какви песнопения 
да ти поднеса на твоя помен? Какви пения 
да изпея освен ненужни сълзи и неизречими 
стенания, които пламенно биват отпращани 
от моето измъчено сърце? Бъди здрав, 
TATKO; бъди здрава, майко; бъдете здрави, 
всички приятели, познати и сродници и си 
спомняйте за мене пленника било като се 
молите за мене като жив, било като в плач 
ме поменувате като мъртъв“. 

И тъй, когато той тихо и спокойно в не- 
изречими стенания си мислел това, изведнаж 
неговите другари роби му заповядали да 
вземе от готварската пещ съдината с топла 
|вода| и да се изкачи при господаря си. Той, 
като изтрил от ланитите си сълзите и взел съ- 
дината с топлата |вода, която обикновено 
на местния говор се нарича кукумий и 
която още шумяла и кипяла, втурнал се бър- 
зо да възлезе на трапезата при господаря 
си. Точно тогава, както си вървял, просла- 
веният Христов мъченик Георги ro грабнал 
нагоре, както държал в ръка споменатия, 
едва що взет от пещта, кукумий, понесъл го 

` оттам за миг и го поставил сред бащиния 
му дом, гдето поканените приятели и срод- 
ници били седнали на трапезата. Когато ро- 
дителите и всички намиращи се там извед- 
наж го видели, облечен в българско одеяние? 
и държащ в ръката си кукумия, те се изу- 

t А. Миятев, Нови данни за българите npes X s, стр. 281-—283, изказа мнение, че тук е употребена 
дума от първобългарски произход. Gy. Moravcsik, Коухобшоу ein alibulgarisches Wort? Kórón Csoma-Archivum, 
П. 6 (1932), рр. 436—440, посочва, че в същност това е гръцка транскрипция Ha лат. сиси (турското gügim, меден 
съд, гюм). Думата се среща и в други византийски текстове, Вж. Ив. Гошев, Правилата на Студийския манастир. 
Год. СУБФ, XVII, 6 (1939- -1946}, стр. 49, 56 : към това 7. Dujcev : B. Z., XLH (1942), p. 336. 2 Посочване за своеобра- 
зието Ha българското облекло. Общо по въпроса вж. Л Jvanov, Le costume des anciens Bulgares. L'art byzantin 
chez les Slaves. Les Balkans, Premier recuei] dédié à la mémoire de Th. Uspensky, Paris, 1930, pp. 325—384. 
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êv тў yep uov то хозкобиюу тобто xOTEYOYTO. “ 

Тема лаод той nudos dxoícartes xal Èr 

да Ев увубдивуо, Nitor доомароь тоб of xov, 

то» дгадфоста «това Вордбивуо xai тобто» vais 
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Явоиб» доховат, хатахообутёс те roUrov TOUVÉ- 

regor длбооъу ка’ $avtobs ёруообутєс xol Aé- 

yovveg , Apa Форд е доп тобто, ди то TÉXYOY 

Яна» cur обтос; oa Orts тду viór Тибо pié- 

лопат ;“ taata xai ётєоа плюха ті иёу où 16- 

povre, tí д2 où лодттоутес sa eóyaqutías гяво 

тўс увкоибирс sig адтойс Üavuorovoyias xu изде 

novias ка! Ведийс ÖVUŽYEOS тоб ёудоёотӣто? 

идотъоов [togoyíov. 0705 тори истаотобдратез 

rjv énóóvrov xai ұайєлолбалр Lv cs хард» 

ёлгодӣдоъса» xal ueyiornr, 2доБабоу Gxavtes ту 

мили и надали силни викове. Докато роди- 

телите му поради прекомерната неочаквана 

радост паднали ничком безмълвни на земята, 

другите, като го прегръщали и го целу- 

вали, наченали да го разпитват по какъв на- 

чин ce е завърнал. Като познало своя дом, 

родителите си и всички намиращи се там, 

самото момче и то изпаднало в недоумение, 

удивление и затруднение. Все пак, като дош- 

4o на себе си и се опомнило, наченало да 

разказва за своята съдда и казало така: „Аз 

повече не зная що да ви разказвам. Зная 

само това, че в същия миг и момент и час 

се намирах в пленничество и робство, бях в 

българската земя и като бях взел от гот- 

варската пещ кипящ кукумий, който виждате 

в ръката ми, готвех се да го изнеса на тра- 

пезата при господаря ми. Тъкмо когато 

стигнах стълбата, която се изкачваше наго- 

ре, виждам на върха и някакъв въоръжен 

мъж на кон като военачалник, по-бляскав 

H по-лъчист от блясъка на слънцето. Той 

изведнаж ме грабна, вдигна ме и ме понесе 

бързо като светкавица. Аз не усетих нито 

мъка, нито движение - освен това, че ко- 

raro почнахме да минаваме над морето, CTO- 

ри ми се да чувам някакъв шум да се pas- 

нася сякаш водата се движеше OT HO- 

sere на коня. После, след като. прелетяхме, 

отново в миг се озовахме в светлина и Оля- 

сък на земята без умора и без труд и без 

аз да позная где съм или как пътувам. Из- 

веднаж по чуден начин и неочаквано, както 

виждате, внезапно попадам отгоре тук сред 

вас, като държа в ръката си този кукумий“. 

Като чули това от момчето и изпаднали 

в удивление, Te тичешком излезли от дома, 

желаейки да намерят неговия спасител и да 

го възнаградят с подобаващата почит. Тъй 

като не намерили или не заварили никого, 

те отново се втурнали при момчето -- уди- 

вени твърде много от невероятното чудо, 

особено като виждали в ръката му кипящия 

и врящ кукумий като току-що взет от пещта. 

А когато и родителите му се съвзели от при- 

падъка, хвърлили се на шията на своето 

чедо и го целували с горещи сълзи, раз- 

глеждали го още по-проницателно, в недоу- 

мение си мислели в седе сии си казвали: 

„Нима това е истина, че това е нашето чедо? 

Нима действително виждаме нашия син?“ 

Това и какво ли не още друго повече не 

казвали, що ли не правели за благодарност 

заради проявеното спрямо тях чудотворство, 

закрила и горещо застъпничество от страна 

на препрославения мъченик Георги ? След това, 

като превърнали по този начин своята Mb- 

чителна и прегежка печал в безмерна и пре- 
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голяма радост, всички прославяли предобрия 
и човеколюбив господ и бог, който върши 
чрез своите служители и свети мъченици та- 
кива невероятни чудеса. Благодарейки също 
и на всепохвалния подедоносец Георги, те 

за негова слава, вечно поменувана чест и дос- 
тойно за похвала повествувание смесили с 
вино малко от топлата вода, донесена чрез 
това чудо от момчето Георги от пленниче- 
ството му, и пили в чест на светия мъченик. 

Чуйте, братя, чудо в прибавка на чудото. 
Донесенияг прочее онзи кукумий не бил 
много голям, но, напротив, твърде малък. А 
очези, които се били събрали по случай по- 
мена на светеща, били мнозина на брой. И 
той стигнал да пият не само онези, които 

били седнали на трапезата, но и онези, KOHTO 
стоели край тях и прислужвали, както и 
всички в дома и останалите, които попад - 
нали и били привлечени тогава на празнен- 
ството, без нито топлотата да се намали, 
нито поради толкова голямото разстояние 
да настъпи охлаждение, HO -— о чудо! ки- 
пял и врял сякаш нагряван от най-силен 
огън. Защото както при пророк Илия ше- 
пата брашно и съдинката с масло на стран- 
нолюбивата и пребедна вдовица не намаля- 
вали“, така и пренесената в мъничкия куку- 
мий топла вода никак не намалявала, но сти- 
гала, раздавана, както казват, щедро на 
BCHUKH.— — — 

След това, като пили всички, както вече 
се каза, за чест на светия мъченик и се на- 
ситили, още повече се развеселили, прославяй- 
ки и благодарейки на Христа бога наш--- — — 

Донесеният от пленничеството кукумий те 
дали в храма на светеца, за да служи в 
олтаря при смесването на непорочното тяло 
и честната кръв на Христа бога наш за 
уверение и свидетелство пред онези, които 
виждат и слушат онова, що се отнася до 
необикновеното чудо. А спасеният по нео- 
бикновен начин Георги тогава бил съвсем 
млад, а сега, достигнал до старост, сам раз- 
казвал поред за извършеното с него нео- 
бикновено чудо и спасениего си от светия 
ведикомъченик Георги — без да му е потре- 
бен (за това) никой друг като свидетел. 



Vl. МЕТОДИЙ ПАТАРСКИ 

На Методий Патарски се приписва едно съчинение — „Точно изложение -- „Точно 

изложевие за царството на народите и до последни дни“ — Пао} vc Васйвас тбу дуб» xa 

sig volg Фсубтоте saccis диофвъс длбдейнис, — в което се засягат редица събития от Стария и 

Новия Завет и изобщо от историята на древния Изток. Това съчинение има апокалип- 

тично-есхатологически характер. Запазено e в четири гръцки редакции, една латинска pe- 

дакция и в два славянски превода. В третата гръцка редакция, за която се предполага, че 

е написана между Х—ХШ в., има едно споменаване за българите. 

РЪКОПИСИ: В = Cod. Bodleianus Laud. 27 (XV s). — Т == cod. Taurin. 168 B. V. 27 (XVI 5.). 

ИЗДАНИЯ: B. Истрин, Откровение Мефодия Патарскаго и апокрифическия видения Даннила в византий- 

ской и славяно-русской литературах, Москва, 1897. Преводът е направен по това издание. 

КНИЖНИНА: M. Ктозво, Das Rätsel des Рзенфо-МеНюйиз, Byzantion VI (1931), pp. 273 -296.- - 

A. A. Vasiliev, The Emperor Michael III in Apocryphal Literature, Byzantina — Metabyzantina 1,1 ( 1946), p. 237-- 

248. — Moravcsik, Byzantinoturcica, 1, p. 426. 

METHODII PATARENSIS МЕТОДИЙ ПАТАРСКИ 

NARRATIO DE GENTIUM REGNO РАЗКАЗ ЗА ЦАРСТВОТО HA НАРОДИТЕ 

De Bulgaris notitia Известие за българите 

"Кихол оне yo vs та» Мохедоуо» роао/йвас Защото, като било унищожено царството 

xai сб? Aliyunríorv ол Моди хата та» Роше» на македонците и египтяните, царете на вар- 

oí yàp Васідеїс тбу Ваойдоо” voviéow Тобоки варите, т. е. турки и българи", се надигнали 

xal Вобфуадо xal офто хотелтоббноа" бяд тўс срещу ромеите, но и те били сразеки от po- 

то» Роисо» Воо/ ас (pp. 56, 26—57, 2). мейското царство. 

1 Тук авторът e смесил събития от различни епохи. Хронологията на сноменатите събития не © ясна. 



VIL APETA КЕСАРИЙСКИ 

Точната дата на раждането и смъртта на Арета Кесарийски не се знае. Предполага. 
се, че е живял между 850 и 932 г. В края на IX в. отишъл в Цариград, където станал 
ученик на патриарх Фотий. През 895 г. бил ръкоподожен за дякон, а през 901 -- за мит- 
рополит на Кесария, в Мала Азия. Арета Кесарийски получил солидно за времето си обра- 
зование. Това личи от значителното литературно наследство, което ни е оставил. Той е на- 
писал редица схолии към съчиненията на писателите: Платон, Лукиан, Евсевий и др. От 
него са запазени също така някои писма и ‘възхвални слова. Интересни сведения за бъд- 
гарската история се съдържат в схолиите към съчиненията на Дион Хризосток и Аристид, 
във възхвалата на император Лъв Vl, на император Роман Лакапин и в едно писмо до 
Григорий, митрополит на Ефес. Сведенията се отнасят до българо-византийските отношения 
от края на IX и първата четвърт на X в. 

РЪКОПИСИ: Cod, Paris. gr. 219 (XI s), Е 257 —313. Cod. Paris. ог. 224 g (ХП s.), Н.221--282. 
ИЗДАНИЯ : S. P, Šestakov, К истории греко-болгарских отношений в третьем леситилетци X-ro BLKA, Bsi, Ш (1931), pp. 97 . 102. 3 (1931). — R. Л Н. Jenkins: BZ, XLVH (1954), pp. 22—25. Текстъг е по изданисто 

на Шестаков. 

КНИЖНИНА: Krumbacher, GBL, pp. 42, 524—525. == Моғағезік, Byzantinoturcica, 1, рр. 226--227. — Sestakov, op. cit, pp. 97—99. — В, Бешевлиев: Известия на Историческото дружество в София, XI. ХИ (1981—1932), стр. 351 —360. 
тийский сборник, Москва, 1945, стр. 228—248. . 

- M. Шангин, Византийские политические деятеди первой половины X B., Визан- 
Същият, Писма Арефы, новый источник о политических собы- тиях в Византии 931 —934. ВВр, I (1947), стр. 235—260. - R. J H. Jenkins — B. Laourdas  - C. А. Mango. 

Nine Orations of Агешаз from cod, Marc. gr. 524, BZ, XLVI (1954), рр. 1—40.— N, Bins. Аё Елдроца! x&v Bovi- 
7400» бло тот Tidoor Xweusáw май та, зузихд ордич vov “dosha Keagsíaz, "Ellrxà 1 (1928), ор. 337-370, ot- където е взет текстът на дадените тук две схоли на Арета. --- „Л. Durrouzes, Inventaire des epistolers byzantins 
Чи Хе s, REB XVIII (1960), pp. 11H-—118:; 125—126. 

ARETHAE OPUSCULA 

1. Romano imperatori 

"Puri Вас е? 
“Ето петао хотоодбшот the уб» £Yrepyovu£r gs 

чор xoouvxijs кой ë ипдейс Rinis йудоолоу, ёи 
мото т е той ёлвоаубдот | Ozob ávvasoßiýtov 
Хопотдтутос ÉntcÀsoÜÉvu, abt r$ utydAa ма! 
Pavuaotà nooru De® rors eexnonjotov; Ära- 

„0 император Роман 

OTHOCHO големня успех, постигнат чрез 
сключения сега вечен мир\, за който никой човек 
не се надяваше, но бе осъществен поради 
ненадминатата 
въздаваме, доколкото е възможно на човеш- 
ката природа, благодарствени гласове на 

і Касае ce за мира, скаючен между България и Византия през октомври 927 г, Срв. С. П. Шестаков, К истории греко-болгарских отношений в третьем десятилетии Х-го века, Byzantinoslavica, IH (1931) p. 97. -- Златарски. История, |, 9, стр. 525, 

доброта на  преблагия бог, 
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лбилоце" фелов. 05 Фрратӧу вудоолви qot 

сё Óé, Васев Ücóoteme, ÈP об таёта педохлову 

б дуадос Okóc тоїс блоуеоон пи BoaBevOérta, 

тибутес xal тўс атас тоб 10000100 пахаос 

tortes yato, дф а» ý пема ибт #8700 

Ócfiobolar тетодийканеу, дуаа иёу lows tis 01 

тоб Aauávorrog "буде xal ддёпе, 0414 све nooĝv- 

uias dor èx леодаонас фу тедосиёто» тоб 

пеуадое роса. оби Воттовивиа, xui надота 

би тоюбтоиз то ётщувют хобтос дооофопогиву», 

zooo zai тус Фнбтеоо» пдопс dox ка! é£ov- 

c(t; Фед" Vvulaua удо ёхієитду то додобие- 

vov ё” gpvougyüuop окева теташегивроу, xoi да 

тобто» atmirtáuerou xul ввуоцена TÒ в домар 

года Өе) xal ддоблос поойтрев tÈ убу 

Фа cj косшкр оў) диикобивуа, zal t ло 

тўс Воо іои 094005  sbyevet Вдавтуцате sis 

обрдесиох ддийолиото" tis Фос mobs убио» 

гиддоибо,  xaAMivexvov xal пойітёиуоу л09- 

Bipa tò loyor, Ëra л) uóvor 1 “Родако ái) 

xai Васев бб the ос факоошта: афтолдатод- 

ийс ддс, ПА xal та Báopago #907 Ода а той 

пруреовв гай Фрхетооцатос #Евисобла xal 

agùs Фе доолбтк res доғтар иетолойта хай nE- 

Saguótqgra: (p. 99). 

2. Gregorio metropolitae Ephesi 

louyooko umnuponoLu "Ефвоог 

?Áveó Gvróc 00, софё rà AUPE dócAgé, иро 

Ponyóos, 6 xgnovóc обтос Zrépavos, óc dw бте 

`Адоахоолой ее доувоеос  ixonuduouc, ёр oic 

idc дубохоис абло? лаоооплоудпоасз ÓnoLoy(ac, віта 

фууйе бло dooíyco хоолтвивтос Ópaouor #ЕетЕЙ си, 

тфу фоввдажато” оётоб дфедцаав доки об оо 

yévouo quiadéAyq) кат вкоас дуафауёт xai тӯ 

дууотобрю oov лед ий шор ti aag? éavti 

дайте doxovgévp, & ш) хай eta лоос̧ табта 

Глодеуцата ладаходобут AQÒS Guaxór тоа ло- 

по» 10 лоотеддта £áysw. лоопопибто, | ка abu 

офи дддицос тоїс длодимикайс ёфбдоқ vevÓtuotat, 

(бу татс ви Вофотфтот vOv Aoywudw длодеЕвоо 

Флауоибт ха! длодозтва TÒ xaraoxsvalóueror, 

1 Византийският император Роман Лакагин. 

мото ва Арета до Григорий. 

ски, История, L 2, стр. 378—380; 439—410. 

бога, който извършва велики и чудни дела. 

А теб, боговенчани царю}, при когото бла- 
гият бог благоволи да ни даде това на нас, 

поданиците, които [re] почитаме и ублажа- 

ваме поради щастието от толкова голямото 

добро, ние се осмеляваме да те удостоим с 

тия неща, с които нашата нищета разполага 

и които може би са недостойни за щастието 

и славата на теб, който ги приемаш. Обаче 

поради нашето желание, породено от прего- 

лямата радост за това, 
не бива да бъдат смятани за недостойни за 

теб великия, и то особено когато обдаря- 

ваме с тия неща земната власт и бога, кой- 

то стои над всякаква власт и господство. За- 

щото дарът представя избран тамян и се 

съхранява в златосребърен съд. Karo загат- 

ваме чрез тия неща, HHe се молим, щото 

това, което сега се върши за всеобщия мир, 

да се издигне до бога и хората като дъх на 

благоухание. [Hue също се молим], щото да- 

дената в брак благородна издънка? OT nap- 

ски род като неразкъсваема връзка на мира 

това дело да даде добър и богат плод, така 

щото не само ромейската власт и царство 

да се украсят чрез твоето самодържавно ве- 

личие, но и всички варварски народи чрез 

присаждането на родствения вам присад да 

„се облагородят и да преминат и се приспо- 

собят към добродетелта на човешкия живот. 

Ло Григорий, митрополит на Ефес 

Неповинен е за тебе, мъдри във всичко 

брате, господине Григорие”, споменатият AO- 

бър Стефан“, който, когато ти беше архие- 

рей на Адрианопол, наруши своите клетвени 

обещания, а след това, скрит в кошница, 

избяга бързо като беглец, след като беше . 

нарушил своите най-страшни клетви. Дано 

се удаде на тебе, който си се проявил към. 

него напълно братолюбив и който не се за- 

доволяваш само с твоята опитност при вне- 

запната ти недоверчивост, освен ако призо- 

ваваш за това божествени заповеди, като си 

предпочел да изведеш предложеното до ня- 

каква необорима истина, която и сама е при- 

ета за напълно валидна поради убедителни 

доказателства, за които тя си служи с обяс- 

нения с най-дълбок смисъл и утвърждава 

това, което е намислено, а смятаното в тези 

? Има се пред вид внучката на Роман Лакапин Мария, 

която била омъжена за българския цар Петър (927—969) 
4 Не ce знае какво. духовно звание e имаа Стефан, когато Григорий е бил 

архиепископ на Одрин, От съдържанието на писмото личи, че Стефан е 

ятност през 914 или 928 r., тъй като през тези две години Олдрин е бил превземан от българите. Вж. Златар- 

3 He е известно точно кога € било написано пис- 

избягал при българите по всяка веро- 

което се извършва, 



моћ TÒ YE xgeittor ёу тойт dvovuooirus уо 
шеро» ойх ¿È оѓхєіас Aaufrcy. sbhoícosns, ёх дётб» 
Изтоф tegoudgvvgi senoviuérvoy хагонхаз» ёлиотоАбу 
лооауоу, cóc orev, “с déiósuatov тд ool логойввудия- 
vov. та èv Пётоос тб" üsxoctóÀow ő лобиопос xaí 
Пабдос tò охебос тўс вийоуйс, xal ӧу xal abróc 6 
Jedrüocoroc huv Кою ий Хото длф тб» 
0070$ nenguyuorevuévor tò дибитоу дуло xal 
Tj perd xelQac леротфов добонтес, ёл хо! alto 
quyaóg(a то xwóvrüósc той кооой леки Щиотес 
обдешдс vozis ди табта Есте, 9110 удо oxo- 
asly diidyaoroy, фес оби ў тов падоцс биотин; 
xotcovo9c dvaÓs(xrvot хай robc máogovtag тойс 
лоде ойс dvagpéíoew» бий ў олоцб то» fiuctor 
Zvépavov, & uj) xal лой тф ибо) тобтоу дюю- 
те бивуо» ivÜsogeiviou тр zooxeuuivy лаоавойй, 
Петоос бл’ дуу от тоб Фвой подс rip quy» na- 
QoQucóucróc te xal ovveoyoóusros, й ob Ñ neo- 
той tò вфарубмо" блодбквета, Пабдос 02 oaoyárn 
хоподивтос xauaot war тоб те доъс, ёр? re 
ФДафбуо тб” dzoAéoot хуто?ута, кор au ло 
то» dotígycor длокоевтик Srfogero, лодс тойто 
Oo) cvvougovuérov tols тобго TOUY UUTEVOUUÉVOS 
3uctois, Фе би б? абтой того ув дюдодеір то 
сотоюу наи ó 2 Soro пад” Orc ёх 
слаоудьая вс Alyumov фърадейетс, xol об uóvor 
(va và Вдедтуиота тбу Аѓуълтіо» vj тобто) na- 
оо’ котаоводт, 4140 xol те uno мокоду siva 
“Носбдур vij хоютохтота хатахо ри. Kai обто piv 
offre лооВдутес̧ оди ду dvoíag Рлебдоо, САС 
я Óó£nc où иё” oiv ботс ѓоєїу nó ye пойу- 
uan Gelos тпухатотов” од yàp xal бож ёууой- 
qu TÖ и) длодойуш xarjopaAucutrot UÙ лодс 
frepov длож ии бор ffov дғолбтр, Фо обтос 
aloyoðs хаў дуа ос̧ doyuwoíov вой, в? tù шход 
тор дохо» poovtioavtes тўс xar abtòv лайттоо- 
лс veyÓrao. лос ог» Утро" тойтис owrete- 
табви &5 Óuow gros ибуу тўс ледлетеас об 
toAt00r хой СВОЁ лбооо той ÜsoyóÀorog 6 обо 
Фоозбу 00720900, Фе s! ис xoi rovc отатоф ди 
&céAyewiy власциривоно потодфе т Хоту 
Хоютф zagafláAis, zal Nuova тор идуоу рх и- 
шоло длой ее elc uiunow тӯс той вой dvaAmpeog Ñ 
xat те 'Hlíov тоб Oeofírov, 597’ 35 75  ovriodisic 
6 хажюта  doAoVuevoc tò Во"  иотботовуе» ; 

1 Деяния, 9, 15. 2 Деяния, 9, 25. 3 Деяния, 8, 9. 
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неща за напълно неопровержимо ти вземаш 
не от своята собствена мисъл, но го извеж- 
даш от написаните от свещеномъченик Пе- 
тър канонически послания вероятно, за да 
бъде достойно за вярване това, за което ти 
се застъпваш. Но това бяха Петър, избра- 
ният между апостолите, и Павел, избраният 
съсъд!, а и сам богочовекът нашият господ 
и спасител, който съобразно със съществу- 
ващите обстоятелства определяха кое от 
извършените от тях дела е наистина безу- 
пречно, и затова те, макар и да са избягвали 
опасности в даден момент чрез бягство, не 
подлежат на никакво обвинение заради това. 
Впрочем твърде чудно изглежда, че еднак- 
востта на страданието не прави страдащите 
и съобщници, към които ти се стараеш да 
издигнеш и прекрасния Стефан, като не съв- 
сем безпристрастно разсъждаваш за него 
при това сравнение. Така например Петър 
бил подпомогнат и подтикнат към бягството 
от ангел божи, та чрез него обрязаните да 
приемат евангелието, a Павел си послужил 
с кош? и се спуснал от стената, за да избяга 
от оногова, който искал да го погуби. След 
това се съгласил да бъде укрит от преслед- 
ването на жреците и бог помогнал за това 
чрез съдействуващите в това вярващи, за да 
може да се предаде чрез него спасителното 
учение на езичниците. А нашият спасител и 
бог оше в пелени беше прогонен в Египет, 
и то не само чрез неговото присъствие да 
се премахнат езическите мерзости на егип- 
тяните, но и да не се даде възможност Ирод 
да бъде осъден за погубването на Христа. 
И те всичките като постъпили така, не само 
He са обвинени в безумие, но и получават 
неизречима слава за божествените си дела. 
Защото, без да бъдат обвързани чрез пис- 
мена клетва да не бягат и да не минават 
през целия си живот към друг господар, ако 
и да пренебрегнаха клетвите, не проявиха 
измяна към него, както срамно и недостойно 
стори това този измежду божиите архиереи. 
И тъй, как да не е дръзко само поради по- 
добие на случката Стефан да се сравнява с 
тези? Също нали няма да е далече от 60- 
жия гняв и онзи, който сравнява разпънати- 
те на кръст за Оезпъгство със спасителя 
Христа, а освобождава Симон магесника? от 
обвинението, че е подражавал на възнесе- 
нието на бога и на Илия Тесвитски*, — 
който (Симон), сломен от това, умря, за да 
погине по най-жалък начин. Впрочем целите 
не се съгласуват със средствата помежду 

3 Царства IV, 11. 
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ва yop TÒ ий хотай ок олросъвива тай 

доооца?с кой và тв), 2429 Аиво rote тёдко ха! 

ràg dg:ogudc iooxátvaw 6005 фстойобетобутбс Šou ко! 

Веабоибтот та беса уодииата, об góc тор ёубута OXO- 

ло’ éAnse(iver тбу vor те отутдуцан. Ilo: удо 

ofvoc фи ос тобто 6 Óc(uam. тов фоод ўта, сос 

Роли» воукотес, дообщо avtov àágavíaac тоб нў тис 

xapafláoscic ticas Ober, ip qxoonÜ sic l'ovepor бу 

тўс vsrewidoc оіохой дробек длотйов кой лодо- 

xdüxdig того подас nsoulAqÜeic, гдр ибтф ни tot- 

тис бловлидйуць cl xar Ебдшот tò» rot 'Pov- 

giov диубиета додвова, “а итд?» тбу хооти и - 

raw nè  Boviyáocv влебната, ЧАР гботадфс 

äyar rdg deeds блеуеухбрта, dq? ob ка Üavud- 

сос zal cyåwròs Boviyápow ко “ Рено «оби 

viv болей» Виана сеть; Гро дё wj феуй corn- 

ойу Узёфатос бъболс обу éavi® ĝojon, ЕО 

ок лаосођу ад» дхдъибтата — xpívere тойтос 

dvagAsiv, вето АДР lotur оди Фо obðèv Ü то 

óvauaxydarov  ovyxpoUoat rü  Qovixüc — cavtotc 

ёрооибута “Роос тв ка! BovAydgor т ó 

xal дротоубс пообуи  BwvetéAectar | voro ova ёуто? 

Фоте е" uovowórspor  DBoviAydocor vj tõ» бохо» 

ro rov лоаоаолорднан вте додвовож  Osob обто 

дгоувуоцётоъ, тар твоя ygonototéoas Ал ro? 

да ос соиВўуоаь cuyxgotovuévow xai tékeor та 

вдивуботвой длеууождте". ка! об тобто ндхо?, 

#4 xal иєтй тд» the оре длауувМав ёл тот 

лодс tijv ёол» дуаообоивгок хина то, доа ко! 

ofa semoriosvror оёх Фещоо" глиохйрасви, Фе бу 

Ñ д лауте» то фу длао назад лиртойноу кой 

сбдехдотос ларобоуоу. "АЙ Томс дутефооиђоес 

fuir ó 10 лата профв ха! наос, хада ибу 

«ве тата ффокат xat длодохйс йо, ха ёи 

цетвфва да тот ngayuóuor u) v идлор ало- 

xexAsioUq. vic ие Sud лоде тў» узами 

боба» zoocAiwecg. подс 6 тобто ёдођиву Етобиос, 

бс ёл xeiras doybv  Poyq«ev áóagavtbom, © 

хоцот8, tò ворд» діаВобдюу тобто, ёф’ oic обде 

ис Fu xe хотахоавос той атоддлос паооиу- 

утех моле лл, 0098 ддиос Одос Геобибусо 

xoi тойто уволауб» подс гФоёваю’ xal ёлі pux- 

ooic xui тоїс типови tò oxavóaAiQsoDna ooye 

обтатос xal ФФ бибәр 2идеубисуос tò та Ова 

боди сводов тўс тобло корми ас ånéooněe отабют. 

й qus, лы» дл’ i£xeivew проойдавей" tò ёуддоцо», 

sire oiv 160 eire xol uý, та 196 лодс абтду Óta- 

стйокос ivrpyà тобто звюдшота, Бос d» кота 

tò бимуор табта дюитудей, пис 6 qiároncr 

Кимича дер тр rõw aluuudeo бро, 

1 Става дума за споменатия по-горе Стефан. 

- Арета Кесарийски 

си, но трябва да се прави усилие средства- 

та да бъдат подчинени на: целите. Ти BHX- 

даш, че е дълг на законодателствуващия и 

на изпълняващия свещеното писание да не 

направлява мисълта си към определена пел. 

чрез сравняване. Защото как би могъл да 

бъде равен на тях този, който от страх да 

не бъде заловен, както вече казахме, се скрил 

в кошница, за да не понесе наказание за 

постъпката си, което, след като беше зало- 

вен по-късно, той понесе, като позорно му 

бе оскубана брадата и краката му бяха око- 

вани във вериги? Той нямаше да бъде под- 

ложен на такива унизителни наказания, ако 

беше постъпил като Евтимий?, архиерей на 

Русион“, който в нищо не отстъпил в това, 

което My заповялвали българите,но много твър- 

до понесъл заплахите, за което и сега още 

след смъртта си се облажава у българите 

и ромеите като достоен за удивление и под- 

ражание. Нека допуснем, че Стефан е пред- 

почел чрез бягството си да осигури спасение 

на другите, а не за себе си, отколкото твър- 

де дръзко да смятате, че той е равен на 

тях в изпълнението на подобни дела. Но 

това в същност не беше нищо друго освен 

да сблъска най-отчаяно устремените убий- 

ствено едни срещу други „ромейски и бъл- 

гарски народ. А това нещо за нещастие е 

извършено, след което българите изпаднаха 

още по-безумно във вражда вследствие не- 

спазването на клетвите от негова страна“, 

понеже тъй постъпил един архиерей божи, 

макар да били обхванати до това време от 

твърде добри надежди за мирно споразумя- 

ване, и най-сетне ce отчаяли от по-доброто. 

Но не само това: не е излишно да се вземе 

пред вид и това, колко зле бе постъпено с 

пленниците, които след възвестяването на 

мира се завърнаха в земята си, та чрез всички 

тия неща да стане ясно във всяко отноше- 

ние (неговата) голяма дързост и грубо зло-. 

леяние. Но може би ти -— който във всичко 

си кротък и благ -- ще ви възразиш, като 

кажеш, че това е хубаво и достойно за 

похвала, й че не трябва поради несигурни 

неща той да бъде лишаван от общуване за- 

едно с нас в духовното жертвоприношение. 

Срещу това ние веднага ще кажем, че това. 

мъдро решение, о добри, е имало несъкру- 

шима сила спрямо ония, до които още никой 

? Шестаков, мос. съч., стр. 98, предполага, че Евтимий 

бил пратеник на патриарх Николай, 33 да преговаря с българите за сключване ва мир. Евтимий вепоятно бил 

пратеник на Византия при българите през 921 г. 5 Русион дн. Кешан в Източна Тракия. Е Cno- 

pex /Јестаков, noc. съч., стр. 97, 98 при заемането на Одрин от българите през 923 г. бил плевен и Стефан. 

Както личи от писмото, той e да писмева клетва на българите. След това обаче Стефан нарушил клетвата, HO- 

ради което българите се отказали от чирното уреждаис на спорните въпроси между България в Византия. 



iuc охаудадон аїто» Рлдобн душо топобте) FUO- 
vr, об тө roic Фвработоив uér доовилаообви 
Op, ФА ўд) на! тф loup tie вахйробас rân- 
gua ; а 6006 ó ифиос xal 0068 труд» то 
ладйла" dxívÓvvos, околес" yox. Пади si uc ПАД ос 
тоб ха! а омауда/ орто Глбува" ixavóg то £u 
рома, обдес qóovoc. Вий роб” ойи дувитби, бы 
иде 8 боис Рав ифа tò хилд» novxaosn, 
а? Глеоуейтрии тб tavrot тблаз xol 6 из еби, 
Агов toñ бон, Ócvríonv Глообво дьотохеота- 
то” лрауийтоу Блойвой ёх тоб хотауокбохен 
Пифу тўс sep та Чета ölglas ávacofovuérns 
дийдекта. ПЛАЙ yov quxod Ви tovto Aóyo node 
сътвувдаобрии иб» када} ys табту олоод) xa 
ёлешуоъиёр. 44а дфшообивуос  Doviydgem тд 
хо» Вуррафо” жой ёлидідођс̧ tg xa пийс Éody- 
оби, ос д dv uù лоб’ ў, бо, тд той Aóyov, 
t(AÀem хаос. 0008 удо б Ünóraroc диб” дво- 
лох xoi facusbs хбоюс “Роисиде Ро u ur 
ходил" абтф, ёЕ dw та ёс про ас пифо 
ёууошра лаобохви Пий», хитов ye ойде») хотуофа- 
Моца бохо, — боо» ÂÈ то Фл с Ддуф те блио- 
xvéioUn. ro^ шета окдреос s; банов доденбо- 
teow —-, ойх оиш Gyvosv ойдё rÓv ruyórra, (ос 
0898 fuc», d uù ий ид йо” б xivôvvos товтои 
лорошарте? zQ) тйс дудохос zíotec nood рабо» 
сп ха тф иудей подадолтей" loq вбвилтансок 
dyur Руодойабоуп (pp. 99—101). 

10 Гръцки извори зг българската история, V 
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не е достигал в осъждането на обвинения, 
нито един цял народ от осветени и при това 
новоприсадени към благочестие, напълно е 
готов да изпадне в съблазън поради малки 
и случайни неща и да получи от нас 
уреждане на божествените дела, не е пре- 
къснал връзката на общението c него. Или 
казваш, още преди да получиш позволение 
от тях — било с основание или не, че 06- 
виненията против него се смятат от тях за 
силни, докато тези неща не се уредят по- 
добре. А ние именно поради благосклонност 
изпреварваме определениего на обвиненията, 
което ще стане причина за съблазън на тол- 
кова голям брой вярващи, не само на таки- 
ва, които чрез недосегаемите (тайнства) пос- 
тоянно умоляват бога, но и на останалото 
църковно множество. Но трябва да се об- 
мисли колко голямо е безчестието и колко 
може би изобщо не е безопасно. Впрочем 
позволено е всеки да подлежи на наказание, 
ако е подложил на съблазън дори само един 
човек. Впрочем за мен е непоносимо, че аз 
допуснах злото да не се задържи в грани- 
ците, но след като премине своето място, 
и — дано това не стане, господи милос- 
тиви! -— ще стане основа за по-нататъшни 
още по-големи нещастия, понеже HH обвиня- 
ваг в опасно пренебрежение към божестве- 
ните неотменими дела. Но с това малко сло- 
во той желае да бъде осмяно по такъв на- 
чин нашето хубаво и похвално желание. Но 
като отнемеш от българите официално при- 
писваното им обвинение и го предаваш на 
нашата църква — дано това не стане! — ти 
според поговорката се опитваш да бръснеш 
яйце. Защото дори и пребожественият наш 
господар и император господин Роман не из- 
върши нищо от прнятните му неща, след 
като ни даде писмено обещание поради на- 
щата безпомощност, ако и тези писания да 
не бяха потвърдени с никаква клетва. А 
колко по-слабо е просто с думи да обещае 
нещо с намерение да не се изпълни. Смятам, 
че това знае всеки, не по-малко, ако не и 
повече това, че опасността от това съпро- 
вожда онзи, който пренебрегва своите клет- 
вени задължения и всеки, който е твърде 
склонен да се подхлъзва и да Ce подхвърли 
на подобно HEMIO. 
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З. Scholia 

1. "Ou брао Вошоиде ка! Neowmros жи 

OsonaciroD quio; zorro иот rtis Кад- 

uelas ovriorauévns болео xol vin cb jj xoi taŭ- 

vp Войдуайос xareotośyarto (№. Век, p. 337). 

2. Тобто поатиаиифв убу doğra nt Xvueiov 

wp Bovlyágw ка! vp хсходоациотсос " Poouatcr 

лоовотфи (UN. BENS, p. 338). 

Arcthae орезсща — Арета Кесарийски 

Cxoauu на Арета Кесарийски 

1. Беотийска Тива и при Нерон!, и при 

Веспасиан? слабо ce населявала, като само 

Кадмея се държала, както и сега, ако бъл- 

гарите не бяха разрушили и нея. 
2. Това наистина сега се вижда при Си- 

meou Българина: и при този, който зло- 

щастко управлява ромеите. 

1 Римски император (54—68). 2 Римски император (69--79), " Така са наричали крепосттар 

върху която е била изградена древната Тива, і Българският цар Симеон. 

Роман I Лакаиин. 

5 Византийският император 

na —Á—————ÀÁÀ— € — A —— "4 о 



ҮШ ЖИТИЕ НА МАРИЯ НОВА 

Мария, жена на един византийски воекачалник, който воювал срещу българите, била 

провъзгласена за светица след смъртта й (902 г.) и почитана под името Мария Нова. 

Житието ка Мария Нова е извънредно ценен извор на българската история за пе- 

риода от края на IX до първата четвърт на X B. B него се дават сведения за войните, 

които Симеон водил с Византия и по-спедиалко за завладяването на гр. Виза в Тракия от 

българите. От това житие можем да извадим заключение за действията на Симеон във 

превзетите от него византийски крепости. В него се съдържат сведения и за времето не- 

посредствено след смъртта на Симеон и за сключването на мирния договор между Бъл- 

гария и Византия при цар Петър (927 г.). 

Данните от житието са подробни и достоверни. Te са ценно допълнение към писмата 

на патриарх Николай Мистик и Роман Лакапин. 

XIV. 8). 

ИЗДАНИЯ: М. Gedeon, Bv£avsiwóv ^Eooroióyior, Konsiantinopolis, 1899, pp. 296- 301. Една част or жи- 

TueTO, KOSTO Ce отнася за българската история, e издал Г. Баласчев, Новыя данныя для истории грекоболгар- 

ских войн при Симеоне, ИРАИК, IV, вып. 3 (1899) стр. 189—220, заедно с руски превод. — Acta Sanctorum 

Novembris IV, Bruxellis, 1925, col. 688—705. Преводът е направен по последн ото издание. 

КНИЖНИНА: Хр. Лопарев, Византийския святых VIII—IX, в. BBp, XIX (1912), erp. 120 —122. — 3a- 

тарски, История, І, 2, стр. 452—453, 510—521. — F. Dwornik, Quelques données sur les Slaves extraites du- 

tome IV Novembris des „Acta Sanctorum", Вуүлгпілоѕјатіса, | (1929), рр. 39—43. — JMoravcsiR, Вугаципо 

пгсіса, | р. 570. 

УТА MARIAE IUNIORIS ЖИТИЕ НА МАРИЯ НОВА 

Г. Symeon contra Romanos exercitum | ducit 7. Поход на Симеон срещу ромеите 

5. Tí tò peta тобто; Лейтедо» Фад» Шот jj 5. Какво стана след това ? Мария имала 
Марша, xai тобтог. Воодбур” dwóuacsv. elta туу втори син и го нарекла Вардан. След това 
¿zi DBuapénue дотейато, xai ý aitia тепе ижтожас TA Ce отправила към Виза и причината за 
тоа Tr. Мета тот автохофтора DBaoíleor Айез преселването била тая: след император Ba- 
4 Хофдӧс xai `Ahékarðocs ої тобтоз лаїдес̧ тр силий! неговите синове Лъв Мъдри? и Anek- 
дори" Owóétavro ó 98 та’  Boviyáoov doyov сандър? наследили властта А Симеон“, вла- 
Укигбт хрюопатоб иёу ф ос лоооцуодѓа», àvjo  детелят на българите, който се наричал хри- 
дг хопиашав aiudwor тён, властоатеви tm- — CTHHHHH, мъж извънредно кръвожаден, по- 
хайта “Раонаос ий стой» qóvor ворайзто. Tórs  теглил тогава на поход срещу ромеите и из 

вършил голямо клане. Прочее по това време- 

1 Византийският император Василий 1 Македовец (867—886) ° Византийският император Лъв VI Мъдри. 
3 Византийският император Александър (912 - 913) бил настойник на малолетния Константин УП Багренородни 
(812—959). 4 Българският цар Симеон. 
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той" 6 rg Mapgías Вто Мицфоров дот 

то: Bovàyáooc иоубивтос xal зрур збу xoa- 

toórrow eic три те Вис тобоно» ёилбилетон, 

xal д? rj» яб» rG6uj oiv урта xat réxvots 
хотоаданёб'е (pp. 693Е--694А). 

2. Monacha quaedam ex Bulgaria in Byzam 
pervenit 

14. Iw 8 us Óaiuova ëgzovou ка iv iy 
tfc Фиат поосахдеса cooqQ, 86 abris nv úrnak- 
Aayhv той махбус ол)” xwoUrros лувбиатоз вбой- 
то. Olau 5 xol rà rob fegéme Риврои, 05 кой 
üAÓGEci. ий пед идис xarelyero бло тоб дої - 

uovog ёдарудиєуос, vrtača дё фошгтойс тоб voy- 

iobüvrog дли Жанто. То © аёт) xav иогдготоа 

Ботвоо” своото, Ў» èx Boviyagíac бло rob хиоби- 

ros йудгїооу nvsóuoros, въйвойи тоб хотбуозтос 

5 ма sume (p. 6988 — С). 

3. Symeon. Byzam expugnat 

23. лоо» дЕ wai тайта ztgooDeiveu tots elon- 
ётоқ’ Xvusov 6 йодом | Boviyagtas, vio Ooto- 

бус, vj Роища» &uoroateícac, nav то tig 

дойхис uégos xareAmtoaro, иёҳос обтфу vOv rijs 

KeovararuvovcóAsog  rayíor лета кхотазойфсоз 

xal ràc màtí(ove vé nóleow xoraoxdwas. Eyer 

rou. xai of тур Беби» oixobrvec, uj Ovváusvot 
л от & тт иё пеютавиа? 07" пойоорхой- 

Bevon коагрой voxórres влатидеоъ, тїр nów xata- 
Auóvtec Фуоэто, лио rdg ожав таса мататефос)- 
cartes. AiyudAexog обу uc дюдодс тах та» noke- 

шо» увтоос добо nolL уонойивтов, Болвоас 

йду um Вибр” ёрдоок ушозр дЕ nücay àvO- 
офлот zai obajwáror ebor, tig tòr табу тйс 

nuaxapíac подс то дађВаоа пр" ъбхта xaríquys. 
Мило Oui arov тойлек, уовод» ор” vs 
совой тўс Час ècoyouérow динхов охетИисоно! 
98 ow xai ofucoyat „Ка! tivos (Eleye) yáow of 
тр лом» обхобутвв, ZQUIUOVOL ÖVTES, abriy хата- 
Jeiyavtes Ëpuyor, Èpo? маі тоа irÜaÓi xato- 
xoíonc; Е? дь ойто moam ие от, 0 ti uŭ 

Warie на Мария Нова 

Никифор, мъжът на Мария, сражавайки се с 

българите, се отличил и по решение на 

властвуващите бил изпратен в гарнизона? 

във Виза и така заедно с жена си и децата 

си пристигнал в този град. —-—— 

2. Монахиня от България отива в град 
Виза 

14. А някаква жена, обхваната от зъл дух 

и доведена при ковчега на светицата, полу- 

чила избавление чрез нея от бяса, който зле 

я измъчвал. Така също и онзи свещеник, 

който, обхванат от демона, едва бил одър- 

жан със синджири и окови, като отишъл 

там, се освободил от злия дух, който го 

тормозел. Същото по-късно станало и с мо- 

нахинята, измъчвана от зъл дух, която била 

доведена от България. И нея светицата Ha- 

пратила освободена от обхваналия язъл дух”. 

3. Симеон превзема град Виза 

23. Но справедливо е и това да се при- 

бави към казаното. Симеон, владетелят на 

Бъдгария, мъж свиреп, нахлул в земята на ро- 
меите и разграбил цяла Тракия, като всичко 

опленил и сринал повечето от градовете чак 

до самите стени на Цариград. Поради това 

и жителите на Виза, като не можели повече 

да останат в нея, понеже цели пет години 

били обсаждани:, намирайки удобен момент, 

изоставили града, изгорили всички къщи и 

заминали. Някакъв иленник, като избягал от 

ръцете на веприятелите, след дълъг път чак 

вечерта достигнал Виза. Като я намерил без 

хора и къщи, прибягнал в храма на блаже- 

натав, за да прекара там нощта Още не 

бил заспал, когато чул печални звукове, кой- 

то излизали от ковчега на светицата, това 
били стенания и ридания: „Заради какво — 

говорел гласът -- жителите на града, ако и 

да са християни, избягаха, като го напуснаха, 

пък аз и сега оставам тука? Ако са имали 

намерение да направят така, защо и мене не 

1 Вероятно тук се говори за сражения между българи и византийци през войната 894 -896 г. 2 Тур- 

мата (торона) била голямо подделение на темата. Във всяка тема имало по няколко турми (2 или 9) от по 

5 хиляди луши. Турмата се командувала от турмарх 
висшият командир. Вж. Ф. И. Успенский, Боеннос 

(тобопаоуоѕ), който след стратега на темата бил nat- 

устройство византийской империи. ИРАИК, VI, вып. 

1 (1900), стр. 160. — 2. Bréhier, Les institutions de l'Empire Byzantin, Paris, 1949, рр. 261—362. 3 В това сведе- 

ние Е. Dvornik, Quelque données sur les Slaves, p. 4l, вижда съществувансто на мирни периоди между два 

похода на Симеон срещу Византия. ! На това място от текста се дава различно тълкувавс, Г. Баласчев, Новые 

данныя для истории грекоболгарских войн при Симеоне, стр. 208—209, смята, че тук се говори за обсада. За разлика от 

него Златарски, История, 1,2. стр. 433 и сл., приема, че 

на българите, които TC вършели в иродължение на пет 
тук се касае не до обсада, а до нападения от страна 

години и от копто жителите ua Виза страдали. | Срв. 

също Doornik, Quelques données sur les Slaves..., p. 42. ? Годината на напускането на гр. Виза от визан- 

тийците и завземането й от българите е спорна. Споре 

нала B ръпето на българите след 925 г. - Златарски, 
д Баласчев, Новые данныя. .. стр. 208—209, Виза пад- 

История, 1, 2, стр. 482-—484, смята, че това събитие се 

отнася към 922 r.; срв. също Dvornik, op. с. р. 42.6 Сноеч я храма на св. Мария Нова. 
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«ai fuè ueÜ'Cavrdv åvelicrto, ALA Èv roto дуга 
ue xorélenpavr;" Тобтос б йудосолос уетбивтос 
Фифовос, датихтвовбаас els п) Мрудиат nageyé- 
veto xal toic ёиєѓок лета буре, Паоо» ofr 
дивгов ub 0 іскс Хота 0 Коутанцу óvouoto- 
ивуос. дс aao bine тр пойоожау jv тф ваф ths 
óyíac rà тўс Aeovoyíac Пр ёмтедбу, dou ё цета 
тф» лико» xoi aóróc ЗЕ от", мотбаве" eig 
ср» Мова» xal дкобе тата пада той ayua- 
Ac ov, elc пр А06 пб» Рлиедогибто» sag 
тс uaxapías Üavudror хай офиви ovíyar ПОбРОХО 
un vu» Pu» xaraiaftiv xa cis  s0ooxórgow 
те мас Ади, xai тайта coÀsuic буто» stos 
б yào A&gÜric .Yuuecw Фу тойт хатадайд" при 
DBipény xoi xevipy vafer дуйсолая но obuyuirawm 
ебобу, và длд ton mvgóc дтойир вата telyn èx 
Üeusl(or дуатоатрчи пооотфти xai тр” yir dpo- 
tuava xal олаоейчи, б 01) zal уб, той 
#01000 rig тойто боцодіос Вуоутос. 

24. “O wévore» Фдтобтоб zvucao, об хант 
йу sin ладодосиєї». Лого» vyao sz ri» Be- 
QU» xui uórouc robs & бт) vaos кфо ято Фио- 

Дате «ре», да ceouoxkOZÓ» но oñs цёр ва 
(pet at, обед sic obuia xal otc е innootdo zatiaren" 
dguxouevoc дё хей sic tòr raòr тўс бубис xoitobc 
ópÜaAuoPc v vAcoGoxóug ёла об», rovg ласат 
труоттав tivos àv sly hoota, Та» дЕ ünayyalár- 
TOV жай AEQ тр Ssurelovuévom дорийто» лаоб TE 
ёр abr) хеше ci zróvrey адтф дари ки лосотот- 

reU ФАСО догоронетон, pio ijt edés xai 

@лазтих котефоВуое. Тобто P$xsivog бъ, то” veiw 

uù падафуво Одос tois ofxelow noogétačer xul 
rots iegetor xa izáonpm ёлётовре Aerovoystr. O- 
xias дё тр» aoar crar)» uol то» vizelow офто) 
xal qgovoor Фото Поеду туа Cpzorra xata- 
orjous, ёе, (OS xal тос éréoas rio Фодинс zó- 
Ag; ойтос Рухотоотпос. O vody хоодотдеі Теркбс 
ô Kovráxies тоїс rov aiyuaAdmoo Aóyog лоода- 

из ек, ds «готи, "с Bitirim dsiv пп лооби- 
що» лени" Éosevós дуото» дё тоб хаотоот 
увубивтос ixgurnó лада taw Boviyágow xai v- 
5otvvdro, r(; тв sii) xul лес бута Во? mnapaysréío- 
до тетддиухеу. О де доо ÓAgüsiuc Ov лох ка! 
Фо Àéyewr usuovpenc, ботс те si xui tiros 
доп рода ÓwouoLóys. Тота дЕЖ (то тб) 

ВооМа та, xoi abror xov йрдоа вёс öy ad- 
тоб üvaysiv  PxÉÀevoev 2 они ðt Гай отото xal 
латёоа 8xáAe хой ива uus док 8дейорто xai 
negl тоб vfi пух Вон xoi тож Dearudáreov sup 
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взеха със себе си, а ме оставиха на безбож- 
ниците ?“ От тия думи човекът се уплашил 
и като пренощувал, отишъл в Мидия и всич- 
ко съобщил на тамошните жители. Там бил 
и свещеник Никита, наричан Канакис, който 
през цялата обсада извършвал богослуже- 
нието в храма на светицата, но не много 
преди това заедно с жителите напуснал и 
самият той и отишъл в Мидия. И като чул 
това от пленника, си спомнил извършените 
от блажената чудеса и побързал да отиде 
веднага във Виза и да се поклони на свети- 
цата, макар че враговете били вътре. Защото 
спомекатият Симеон в това време, като при- 
стигнал във Виза и я намерил без жители и 
без къщи, заповядал да сринат из основи по- 
щадените от огъня стени и да разорат и 
засеят земята, което действително и станало, 
понеже времето било подходящо за това. 

24. Не би било справедливо да се отми- 
не това, което станало със самия Симеон. 
Защото, като влязъл във Виза и намерил не- 

засегнати от огъня само храмовете в нея, 
обикалял и оглеждал и едни определил за 
житници, други за жилища, трети за KOMOL- 
ни. Karo дошъл в храма на светицата и хвър- 
лил поглед на урната, подитал тия, коит 
били там, чия е тя. След като те му отго- 
ворили и разказали за извършваните от на- 

мирашата се в нея чудеса, той заповядал да 
я отворят. Обаче когато урната Оила отво- 
рена, изведнаж изскочил пламък и изплашил 
всички. Той като видял това, заповядал на 
свойте хора изобщо да не закачат храма и 
поръчал на свещениците ежедневно да из- 
вършват богослужение. Като заселил този 
град с някои от своите и като назначил ня- 
кой cH Вулия за началник на крепостта, 
той се отдалечил, за да уреди по този начин 
нещата и в другите градове на Тракия. А 

споменатият свещеник Канакис, развълнуван 
от думите на пленника, както се каза, по- 

бързал да изпълни желанието си н дошъл 
във Виза. По като приближил до крепостта, 
бил заловен от българите и бил разпитан 
кой е и как се е осмелил да дойде тук. 
Бидейки чедо на истината H свикнал ла го- 
вори истината, той пазказал кой е н за как- 
во бил дошъл. Когато това стигнало до уши- 
те Ha Вулия, той заповядал да доведат пред 
него самия мъж. Станал пред дошлия, на- 
рекъл го отец и с много голяма почит го 
приел и поискал да узнае от него с голяма 

і Дали Будая è титла или собствено нме, не е ясно. Някои автори (Ббалзасчев, Новыя данныя для истории 

грекоболгарских войн, стр. 219) приемат, че Булия, Вулия (воза) e собствено име, а други (Златарски, Исто- 
рия, Í, 2, стр. 438 бел. 1 
Вогдас и Вонлйз, предадена B изопачен виц. 

и AMoravcsik, Byzantinoturcica, П, p. 93, смятат, че това e прабългарската титла 
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abro? Вита паб» иеббоцс тўс айдоого. Kai 

ó uiv aod ка! Óáxovor оищциктов USTA лобби 

лета čxómyeltae та котайти», de cO) uiv Ex 

Keowovarrirovzóisos, yovéor те tcÓytrüw xai èr- 

Óoiom Övydryo, zal Os vyevva(q РОО събвъхдебо 
xai стиатруф xui i votoua» тайтис тўс подс 
драдеваивир, —  Nongógos бтони rd до, — 

xai Фс твко uèr то лофтог лодос Gogerac oio, 

ot xal fu бое абс те xal тоб drÓpoc t 
ховд» Ратовоупоат, хей боти ёлгафтоїс< тейзтидо 

„крупитта дледе аито кар ÖS UETA тогтонв ЧЕН 

ма! ётёооъс дбо боовуас адбастт кар та Ва айто?с 
perveia тарбта стайодоа, xoi блож doo Ñ 
woo ceoíquige дгайтф, elc Éoyor Вир ó ив" yag 
лойжбвонос, — Badrys афтф то дроце — efe 
стойтиебтас ouraAkye(c, тоб E» rjj Хидевощ во 

4ouérov артіос “Розцайкоб отойтебцатов ovputrpyet, 
6 08 икгайтд" твуйейс Хаёфатос ту’ tw pora- 
уф» бдебоас, nepi và "ОЖитй лог бор дудотов- 
фбивуос, СЙ uóvq батф ve ка тф Оф, ха! та айда 
2 ларта те  ucxap(ac иета дховеие Ó 180875 
то ВогМа £xÓóupytirar ср йуалн» ip elyer dvv- 
лохойос лобе ücurrac, тр Аавушообтр“ тр биет- 
ро», tim суил фнаи, тў» eigo, rim. макообинаг, 
тў» usixacr, с" dyadootvyr, пр quiAomaiur, таз 
óAorézvovs депо, rà Ódzova, ap влоцонти, ту» eic 
тобс Ürsíovg vaobe ив ons те пдогйс блог, 
то с dv тотос дло ovyvüc ths уовъхисис 1000 

тис, тру megi ту» ввлоблай тат бооп vac dy 

лэр xa ёлиё ено" ёлела tyy хагайтие лдастнт- 
сиу давойт ФЕ блоВоййс tot Хати, тр" алоот- 
роди тоб vÓgóc, rdc стр, та» танатом, та 
шета тойто» (eoa давиота, доп те уеуёоїни фда- 
пас б Aóyoc 2дуйшов xai доа да то ийхоз mapé- 
Arne, тт ве тойс диавайдитав те Фиталддоси, 
ха aws б avre ам се Мхуфбоос хола tòr xac 
оф» тў zoAogxiac Вуббив véAe тоб piov хопод- 
ивуос, ётбру лаой тф доотвоф иёов той дъвуво- 

#ътос лао автоб тў нахаоіа vaob. O дё ВоуМас 
тахо дхоба вЕви иттето xoi Рдовиабв xol то 
(ed) 10r alvor сбу roig лаообап дубледле" EPH 
82 лодс abróv. „Kal паб, © тив adreg, теюйтоу 
дуадд» прбоуоо xaraAuctiv, вблео Ма vi» тоб no- 
Aíuov фоод» табор Винс Глории сн; 
"Ailà vir ye máyva до. оъркеусотта ха! врата! 
cot BovAou£vq: тої» tà тўс Asrovoylac. OfAgoov 
об" хай ovyxaroíxqooy пий" та ёё лодс thP хост 
а’ aara би бис белее — gogryotn uev." 

1 Дн. гр. Силиврия 2 Планината Олимп при дк. гр. Бруса в Занадна Мала Азия, 
3 Загатва ce за обвинението от страна ва брата и манастири, дн. Кешишдаг. 

Мария била в интимни отношения селин от слугвте. 

настойчивост за живота на светицата и за 
чудесата. И той едновременно зарадван и 
просълзен, без стеснение разказал всичко за 
нея: че била от Цариград, дъщеря на благо- 
родни и славни родители, чс се оженила за. 
храбрия стратег, който приел началството над 
турмата в този град, на име Никифор, и 
как родила най-напред две депа момчета, 
който се поминали, докато тя и мъжът й 
били още живи, и как мъжествено понесла 
тяхната смърт и как след тяк родила и дру- 
ги две момчета близнаци и какви предзнаме- 
нования се явили пад новородените и как 
се осъществило това, което майката пред- 
сказала чрез тях. Онзи, който се родил пръв, 

на име Ваанес, бил зачислен във войската и 
станал стратег ка ромейската войска, която 
се намирала по това време в Силимврия'. 
Роденият след него Стефан поел MoHa- 
шески път, пребивавал някъде около Олим- 
пийските планини? и живеел уединен -- за 
себе си и за бога. Свещевикът разказал точ- 
но на Вулия и всичко друго за блажената: 
за любовта B, която искрено хранела към 
всички, за безмерното й милосърдие, за съ- 
страданието й, за миролюбието ї, за дълго- 
гърпедивостта й, за кротостта й, за доброта- 
та й, за любовта и към бедните, за всенощ- 
ните в молитви, за сълзите й, 3a търпението 
й, за радостното й усърдие към божиите 
храмове, за изнурителните коленичения в тях, 
за нейната любов и грижа за велелепието на 
божиите храмове. След това разказал за съ- 
чинената против нея по внушение на сатана- 
та клевета, за отдръпването на мъжа й, за 
побоите, за смъртта й, за безбройните чуде- 
са след това, за който се съобщи в предиш- 
ния разказ и които поради големия им брой 
се пропуснаха, за възмездието спрямо кле- 
ветниците и как мъжът й Никифор умрял 
no време на обсадата на Виза и бил norpe- 
бан в лявата страна на издигнатия от него 
в чест на блажената храм. А Вулия, като 
чул това, бил поразек и учуден, заедно с 
присъстуващите отправил възхвада към бога, 
и му казал: „Как тй, почтени отче, си до- 
пуснал да изоставиш такова съкровище, ако 
и поради военните обстоятелства да си бил 
принуден да търпиш такава загуба? Но ce- 
га всичко ти се позволява и на тебе се пре- 
доставя, ако искаш, да вършиш богослуже- 
ние. Пожелай прочее и заживей заедно с нас“. 
Всичко каквото е потребно, ние ще го дава- 
Me в достатъчно количество“. А той отгово- 

където имало много 

сестрата па Никифор, че 



O де „ТФ ré uiv ob даної (Emi) да то 
Воблер cvyxarousiv vois ёиоїс обо zv тр Мит 
деа 6 è дууашо пої тобто" хай дёоио uN 
длотоуЕ т xíAsvoor воуводо ив xoi Astowgyeir бу 
vp тўс буіос vað uù) лада туос zoAvóucror." 
0) ó& xal Ио» сиёс тойто xarérevoe, лодс де 
xoi Дон e boveoítew, ОЙ ovyróregov тобто 

TOL. 
25. Кле 98 ó фуда .Xeucóm os sv rais 

áAcÜs(aetc ларадтоб zóLeow дует де q ото 
б coc уромхоб фийотицатос —uersxa^sito «95 
болто» и Фос дутафтб» вотей в, ueraxoAsitou 
ко ёи Вице Бора", #ерон Ст айтоб пл ирас 

фоомоб” тўс nółews. Ot дё те qgovcüs "Евохд- 
мазо, дету xoüvovrec лойвион зоиф obr Ддафтоос 
омадв  àvacvpéíqew, Фгудлойвф ето t 
* Poouaéov. ééroeyor, xat Асо" пой’ Laup dvor- 
тес, обто) тір адтоўс̧ qégovoar iopsorro. Ос де 
xal Войо «D дийебаибко тц» Вилар холле, 
тф eipnuévg vóu отоу” xai «бтос, elg kupr- 
paycoyíav ѓтоќёлето, °' EvÜsv то к sis Уго 
хотойавеи, cvvavtüra. лаюд тоб дкетов "Puoyuaixon 

отоотол&доъ, ог то? Вайтр jysoüo q)4oac ó 
2буос дос. Гуойв oiv ds обр тфо тоют 
otgarséuar ха Вайъиз ath toes olxeliovs авто? 
Злотпойс, uovoc cipipueeregov HUQEŠÉPN, KAÍ тоа 
лроохайвойивтоз ёх той отоатолёдо" “ Роцакот, 
nasol Badrov найдет пон, sí saos тө отоато- 
лёд” лаобти 0 uawr, девето тобто» ЕГ. 
Арета тайта Бабур ка cs siger £ronZoc, čo- 
yerai zoos Вот а. "O uév oiv. е0дђс airóv його" 

„v el ó оевйотиде ио Daárys, б vióc тие êr Din 

бас Мобос;“ СО дё „Еро «ин (Флехобгато), 
оп Óà tis el ха лох тд иду vona огдас xai 
тўс штод, xat лойки uoil дас Maxes," 

O д2 Вора, AvÜounóz siu ачаото об (влех- 
обато), &лы 1) то ris oñs штод Gyor Лейратот 
оди n:uoDnr iósiw, —— drououérov yag тоб muior 
oxz&Óovc, ву (0 хатга, Гра лађи" ад, 
о70Е Ее добда “иде duds rgo дей" хатё- 
фйерви, ка обкби ÉcoAwjoauer дроб Еш zoi tov- 
ту» Ведодоти, — ий» тобу ae "дар! ёлелођдот" 

7 ydo ё” обир ris 5 abro? Фа вой удоптос дло- 
favoare ооб дё то ouu, хш би ёутоддо «боб 
oxn, Фо иадду ало тор лаф пий” оунайфто»", 
дф” ат xai soi 
xou. Defwióregor 

TOES 

98 negi лето Вузев zaga ie- 
оёсос̧ дудодс той AetvovgyoUrtos Ву v)  Фовувойвут 
agod тоб naros oov vaQ. Ahin xal пиву» aù- 
теу тобто» ti yéyovew, Тот fuceréocoY отооивяат 
xaÜguéwcor slis идам той cHxovs Вб xo 
2буос беде бударо) кар nsob тфу THS 
а ас ÜDavudror побазто дирувїобе xal блата 
дЕеддцовотто sig дР тото» плаши adie @4065 
ad) dÀnO5 elva Eheye та Aeyoueva ed удо она cv 

rv tekovuéraw Загиатотл xü- 
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рил следното: „Засега не мога, понеже HC- 
кам да живея заедно със своите, които сав 
Мидия, но моля да не бъда възпрепятству- 
ван в това, което мога да направя -— запо- 
вядай аз да отивам и да служа в храма на 
светицата, без някой да ми пречи“. Вулия на 
драго сърце се съгласил на това и го помо- 
лил да не се бави, но по-често да прави това. 

25. А понеже споменатият Симеон имал 
обичай началниците, които бил поставил в 
превзетите от него градове, през известно 
време да ги вика при себе си и да изпраща 
други вместо тях, отзовал и Вулия от Виза 
и вместо него проводил друг началник на 
града. Началниците, които напускали гарни- 
зона, смятайки, че трябва според закона на 
войната да се завръщат в къщи с плячка, 
извършили набези в останалите ромейски 00- 
ласти и като вземали голяма плячка, така 
тръгвали към своите земи. Така и Вулия ос- 
тавил Виза на своя заместник и сам, придър- 
жайки се към казания закон, тръгнал на 
плячка. Като стигнал до Силимврия, той се 
срещнал с разположената там на лагер ви- 
зантийска войска, чийто предводител, както · 

преди се каза, бил Ваанес. Като научил про- 
чее, че и Ваанес е заедно с тази войска, ос- 
тавил своите и сам миролюбиво ce прибли- 
жил и като повикал едного от ромейския ла- 
гер, помолил го да узнае дали Ваанес е в 
лагера. И като научил, че той е там, поискал 
да го види. Съобщили това на Ваанес и той, 
както бил въоръжен, дошъл при Вулия. Той 
веднага го попитал: ,— Ти ли си почтеният 
Ваакес, синът на света Мария от Виза?“ „Аз 
съм -- отговорил той. А ти кой си и от 
къде знаеш моето име и името на майка ми. 
и защо така приятелски се отнасяш към ме- 
не? А Вулия отговорил: „Грешен човек · 
съм аз, понеже не бях удостоен да видя 
светите мощи на твоята майка“. Когато све- 
тият ковчег, в който тя почива, се отвори, за 
да я видим, пламък излезе оттам. и едва не 
ни изгори, така че вече He се осмелихме да 
отворим и да я гледаме. Аз поисках да те 
видя, защото така чрез тебе бих се насладил 
на нейната милост. А твоето име и че се 
намираш тука можах да науча от нашите 
пленници, от които чух и за извършваните 
чудеса. По-точно за всичко узнах от един 
свещеник, който служи в издигнатия от твоя 
баща храм. Но и c нас самите стана следно- 
то: когато нашите войници стоели на стра- 
жа по крепостната стена на Виза и разгова- 
ряди: за различни неша, когато започнали да 

- разказват за чудесата: на светицата, всички:: 

се смаяли: Един от тях обаче, обхванат от 
неверие, казал, че разказваните неща не са“ 
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истина. Защото, ако беше светица, би спаси- 
ла от нашите ръце! този град, в който тя 
почива. Още не довършил думата си и бил 
обхванат от зъл дух, паднал на земята, като 
въртял очи, скърцал зъби с пяна на устата, 
непрекъснато удрял главата си с ръце и силно 
крещял. Той се мъчил дълго по този начин, 
едвам се изправил с треперещи колене и 
стигнал до гроба на твоята света майка и 
като се измъчвал там няколко дни, получил 
изцеление. Това ние всички видяхме и убо- 
яхме се и прославяхме силно бога, който въз- 
величава тия, които истински го молят. Из- 
лекуваният човек ние изпратихме в България 
и съобщихме на тамошните жители случи- 
лите се с него неща. Повикахме свещеник, 
който и до днес служи в храма“. Вулия и 
Ваанес, като си казали помежду си тия не- 
ща, мирно се разделили. 

26. Малко по-късно казаният Симеон на- 
пуснал жалката си душа и Петър”, неговият 
син, наследил властта. Той, като се възпол- 
зувал твърде варварски от обстоятелствата, 
разрушил до основи завзетите от неговия ба- 
ща градове в Тракия, повикал при себе си 
намиращите се в тях българи и с тях по съ- 
щия начин разрушил Виза. Ваанес, като 
научил това, заедно с няколко свещеници и 
с войниците, над които началствувал, отишъл 
във Виза. Като вдязъл прочее със своите 
хора в божествения храм на светата своя 
майка и като се помолили и благодарили 
както подобава, цедунали нейните честни и 
свети мощи. Когато започнала божествената 
и свята служба, в ковчега се чул голям тря- 
сък, който така уплашил всички, че те нас- 
малко не напуснали храма. Но когато след 

известно време тоя грясък спрял, започнали 

да недоумяват какво означавало това знаме- 

ние. А Ваанес, нейният син, казал: „Както 
когато ние изоставихме Виза, тя, според ду- 
мите на пленника, негодувайки, издала жални 
стонове, така пък сега подскача от радост 
от нашето присъствие“. Като свършили 60- 
жествената служба и като огдали слава за 
ставалото, пак се върнали в Силимврия. 

1 Сиреч от българите. 2 Българският цар Петър (927—969). * Цар Петър по всяка вероятност € пред- 

приел военни действия с цел да накара византийците да помислят, че той ще продължи военолюбивата по- 

литика на баща си и да ги принуди към отстъпчивост в мирните преговори, които малко по-късно започнали 

между България и Византия. Вж. Златарски, История, 1, 2, стр. 520—52]. 



4. De pace anno 927 inter Bulgaros 
Romanosque juncta 

27. “Роцаьоб 66 тб» бошаид охўлтооу 
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За мира, сключен между българи 
u византийци през 927 

27. След като Роман! приел ромейския 
скиптър и сключил брачен съюз с българи- 
те, между тях и ромеите били установени 
мирни отношения”. Тогава всички заедно без 
страх се устремили към родните си места. 
И Ваанес, заедно с тия, които били с него, 
от Силимврия отишъл във Виза. 

! Византийският император Роман Лакапин (920—944), ? Цар Петър се оженил за Мария — внучката на Роман Лакапин, дъщеря на неговия син Христофор. В чест на сключения мирен договор тя била преимену- вана на Ирина, което значи мир. Вж. Златарски, История, 1, 2, стр. 285. 5 Мирният договор между България и Византия бил сключен през месец октомври 927 г. За подробности вж. Златарски, История, L 
2, стр. 516—536. 

1} Гръцки извори за българската история, V 



IX. СЛОВО ЗА МИРА С БЪЛГАРИТЕ 

В единствен ръкопис е запазено едно анонимно риторическо слово, което се отнася 

до сключването на мира между българи и византийци през октомври 927 г. Авторът на 

Словото е бил приближен на византийския императорски двор и е бил много добре осве- 

домен за събитията. С най-голяма вероятност трябва да се приеме, че Словото принадлежи 

не на цариградския патриарх Николай | Мистик (901--907, 911—925), който починал на 

15 май 925 г., а на известния византийски книжовник от Х в. Теодор Дафнопат, близък 

сътрудник на император Роман | Лакапин (920—944). Авторът на Словото за съжаление ни 

е дал едно риторично произведение, в което всички данни за събитията са забулени сред 

многобройни цитати от Писанието, загатвания от класическата древност или пък други 

алегории и сравнения. Той засяга събитията от времето на цар Симеон (893—927), българо- 

византийските отношения през управлението на този владетел, настъпилата промяна в OT- 

ношенията между двете страни непосредствено след неговата смърт и сключването на мира 

от октомври 997 г. с което се разкривала нова ера в отношенията между България и Bu- 

зантия. Въпреки своята риторичност Словото за мира с българите съставя важен истори- 

чески извор за проучване главно на събитията в края на Симеоновото управление и нача- 

лото на Петровото царуване. Някои загатвания в текста на Словото остават ненапълно ясни. 

и тяхното правилко тълкуване е доста трудно, тъй като авторът почти никъде не споме- 

нава реални исторически имена, а си служи главно с библейски или митологически имена. 

Обнародването на български превод на Словото, което в нашата научна литература досега 

e използувано само откъслечно, може да послужи като основа за по-нататъшното проуч- 

ване на този важен исторически извор. | 

РЪКОПИС: Cod. Vatican. gr. 483, ff. 43—51 (XIII—XIVs.). 

ИЗДАНИЯ: d. И. Успенский, Неизданное церковное слово о болгарско-византийских отношениях в BTO- 

рой половине X века, Летопис историко-филол. общества при имп. Новороссийском университете, ГУ, Визант. 

отдел. П. Одесса, 1894, стр. 48--123. Текстът e издаден ло това изданне, като e сверен и по ръкописа. 

КНИЖНИНА : 5. Мелпоранский: BBp, П (1895), стр. 346—347. — Е. Kurtz: Вл, IV (1895), pp. 615—616. 

Krumbacher, GBL, pp. 458— 459, 170. — И. Кузнецов, Писмата на Лъва Магистра и Романа Лакапина и словото 

"Eni wj тб» Boviydoov ovufáos като извор за историята на симеоновска България, СбНУК, XVI (1900), стр. 1 89, 

отд. отп. — Д. Пухлев, История на българската пърква, 1, София, 1910, стр. 415—416, 416 бел. 1, 411, бел. 3. .— 

Gio. Mercati, Minuzie 31, Correzioni al discorso per la pace coi Bulgari, Bessarione, NXXV (1919), p. 38--39— 

Opere Minori raccolte in occasione del settantesimo natalizio. IV, Città del Vaticano, 1937, pp. 57—58. -— G. Przy- 

chocki : Eos, XVI (1910). р. 104. — Златарски, История, L 2, стр. 467 бел. 1,922 бел. 1,924 бел. 1,584 бел. 1. -- 

1. Sakázov, Bulgarische Wirtschaftsgeschichte, Berlin—-Leipzig, 1929, pp. 39- 36, 64, 65, 85 n. 6. -- № А. Bees: 

“Е Дарий, 1 (1929), рр. 388 --389. — М. A. Шангин, Византийский писатель Арефа — автор „Слова о мире с бол- 

гарами“. Историк-марксист, 1939, кн. 3, стр. 177. — Moravcesik, Byzantinoturcica, І, рр. 228—224. 
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DE PACE CUM BULGARIS 

HOMILIA 
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1 Срв. Лука, У1, 28. 
1l и др. 

Общо за израза вж. Исая, XLIX, 13 сл., LXVI, 10 ел. 

тодлеа. EÜ ис QuAOYGXOS, ЕС 

3 Отвосно упоменанието за градовете сионски срв. Числа, XXI, 27, 28. 
г, ^ x , 

щерите ерусалимски вж. IV Книга на царствата, ХІХ, 21; Песен на песните, Ш, 11. i 

6 Срв. Псалми, |ХУП, 7; Mos, XXXVI, 8. 7 За призива 

СЛОВО ЗА МИРА С БЪЛГАРИЯ 

1. Мира възпяваме, възвеселете се!! Мира 
от висината, възликувайте?! Мира над гра- 
довете сионски$, играйте вкупом, дъщери 
ерусалимски*! Възкликнете единогласно вся- 
ко дихание?: и онези, които вчера изнемог- 
вахме и които днес въззовавате, защото ми- 
рът се обърна към онези, които го очакваха, 
и като погледна, видя бедствието на своя 
народ, защото прояви благоволение към мо- 
литвата на смирените и избави окованите в 
отчаяние . Нека небето да пророни сладост 
и хълмовете радост, а дебри и реки да въз- 
ръкопляскат, защото войната е надвоювана 
и победена и по всяко възвишение и земна 
висота се издигат над враждата знаци". Ако 
някой е свадлив, ако някой обича свади, не- 
ка се отдалечи! Защото мир ce въдвори и 
нека се разпилеят враговете му ида се сто- 
пят като восък от огън — та зависглив взор 
да не зърне славата на мира или иначе ще 
се помрачи повече oT Седекия?. Погледни ми, 
пророче?, колчаните, превърнати в орала и 
копията в сърпове, и добави още и това, щото 
занапред и в духа си да не познаваме вой- 
ни“, Нощта според поета 1? превали" и MH- 
рът подобно Ha денницата, окъпана във BO- 
дите, надзърна на кръгозора. Да се затечем 
към сиянието му и да присрещнем светлина- 
та му“, защото в десницата си предлага жи- 
вот и в левицата си благоденствие, от вене- 
ца му излъчва радост и зовът му е пагуба 
за смъртта". 

П. Где така дълго се бави, о божествени 
и цо име и по същина? Где пребиваваше, 

далеч от своите? Или и ти, покрит с бели 
одежди, както казват“, отлетя към Олимп, 
тъй като възневидя ненавистта сред нас? 

Домиля ни повече от пристанище при буря 

и повече от ясно слънце след сняг. Докато 

ти беше отдалечен от нас и отсъствуваше, 
Акезиевата месечина!? залезе, нигде за нас 

? Срв. Книга на царете, XV, 31; Второзакон., ХХХИ, 43; Псалми, XV, 9; XXXL 
1 За упоменанието за дъ- 

5 Срв. Псалми, XCIX, 1. 

към природата общо вж. Исая, XLIV, 28 сл.; LV, 12—18; Псалми, IXXi, 3; XCVI, 8; ХСП, 3 сл.; XCV, 1 сл, 

към природата Псалми, XCV, 1, 11 сл. ; Съдии, V, 4 сл. 8 Cpe. Псалми, LXVI, 1—8; Числа, X, 35; Михей, I, 4 ; Псалми, 

XCVI, 5. е За юдейския цар Седекия, ослепен or Новуходоносор при превземането на Ерусалим, Вж. Йеремия, LII, 11 ; 

тү Книга на царствата, XXV, 7 сл. ; Псалми, LXVIII, 24. 1 C това определение се означава пророкът ; с в. | Книга на 
P 

парствата, IX, 9; IX, 18, 11. 
II, 4; Hoes, Ш, 10; Михей, IV, 3. 
към римлян., XIII, 12. 14 Срв. Исая, LX, 1—8. 

п Относно предсказанието за настъпването на „вечен мир“ на земята вж. Исая, 

12 Загатва ce за Омир: Илиада, ХХШ, 226 
15 Притчи Солом, Ш, 16—17; Псалми, XV, 11; Сирах, VI, 

1$ Към това срв. Послание 

31; XV, 6. 16 Вж. Hesiod ”Коуа xai jufgat, vv. 197—200. 17 Corpus paroemiographorum graecorum, ed. Leutsch 

et Schneidewin: Diogeniani 1,57; Apostolidi 1,90. — Успенский, пос. съч., стр. 57 бел. 1: „поговорка про- 

ленивых и нерачительных“. 
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?Evóvuiorv ÈS битов za vt yuQ лавсдивда, 
неа &rértogos elyor влаги то фддивьо", xal те 
Kooícov пав overso(ynoo, uera тоб čr Доде» 
yaAxt(ov xai 0xOóov афождтеоос véyora. xal yao 
tp Чаноб owúýiynoa п» фор’ xoi лотаиобе 
дохобет хотўуауо” об тор IGWA Ouwyseguérow 
д0доос 196, од? тбу гбути уєхооу бдиобивтос, 
0098 сиотебойс roic длатфот, Ча robs лелой 
uérovs абтойс, торс 000005, rog. ürartove фотет- 
unu£vovs доби xal usuoAvauéívovs 8 atuot. ра! 
0 xol то [ковша орухќұриот tò лребий xal evr- 
verápay uat тв 195 2r Üvyarégac тедечиётос tàs 
те Bius тох aeres, ros olov dorípos xol бфбдад- 
Lots баотоолтобоох TOTS пёоао, tr gorégrr 
леотопивуас «тлоблас", dzuquouérac то’ бот 
t» xóouor хо! xeuérag лтфиа отб» те тб». 

хоорцихб" xoi та» “Ноам вон той &&то0г дам- 
обо» ёлаёот. оное би yéyove xoi ладу p y5 
dógaroc xai ахотоохетаотос site тор  dooírrov 
йлбуто», G&oixgror yoo aar oixo(usror otro) те 
боле тө) Üavátq xutamoDes(ouc, «ав tis ndáAor xa- 
tüOxtwHc dsooxsvaois(ons те лаифауф nvol xal 

tols леда ии, 0с ид? vuvooxsw пийс бла VHS 
guer xoi nor радоиет. об Ви xat ver yo 
хойо: тӯ zeggaoelas поп хабс  Гдудушовоне 
охотодаб ко помни xai tov. adors офи ёла- 
Yéoyount. 

Ш. "FI vào блеобойит @чис та nouytérta кос 
тайилате" teign окотпдадноибуа, vaci ооох 
той авто, хаоохтђоєс дето: qAeyouevo, TAOTO xa- 
veppuueva, кос офто) те дройд Злаудивуо, xer 
има еба ovo uera, Dua zal хоо котвотоан- 
нё xal Фи AQÒS roóroz AOMA хоатовибон, 
dcos еобоивът уєбтус, nopüEvow дож åra £k- 
xotiérn, то ovyyeréc Otyazoueroy хой, атома ато, 

не се вдигна OT съня cH Ендимион' и бях- 
ме измъчвани от засуха. Можех заедно със 
Стентор? да повторя песента, но като за 
Крезовото чедо? замълчах заедно с медника 
от Додона и от рибите по-безгласен ста- 
нахб. И заедно с Яковаб прочее си измъ- 
чих душата и пролях потоци сълзи, без да 
видя хитона C измамните кърви, нито като 
оплаквах живия като мъртвец, нито като 
повярвах на измамниците, но защото видях 
разкъсани и опетнени в кърви моите възлюб- 
лени, невинните и безупречните. Наистина, като 
Йеремия? съм смутен в духа си и се вълнувам, 
виждам едни от дъщерите сионски непокорни, 
подобни на звезди? и извръщащи наоколо 
очи, лишени от първоначалната си благопри- 
стойност, загубили своята красота и лежащи 

трупове -— зрелище, достойно за сълзите Hà 
самите пророци и на чуждоземеца Хераклит". 
Уви! Защото отново земята остана неизора- 
Ha и необработена® — било че липсваха 
орачи, тъй като цялата вселена беше така 
необитаема, че животът бе погълнат от 
смъртта, или затова че някогашното устрое- 
ние беше разрушено от всепояждащия огън 
и от секирите, така щото да не можем да 
познаем где на земята се намираме и накъде 
отиваме. Поради тези неща 33 даже и сега, 
въпреки че голямата радост вече здраво се 
е въдворила между нас, се усещам замаян, 
прилошава ми и не мога да се съвзема от 
страданието. 

Ш. Действително онова, което бе извър- 
шено, оставя най-голяма мъка -- стени 
порутени, опожарени храмове, божествени 
образи изгорени, cpHHaTH светилища, свеще- 
ници, отвличани със самата свещена одежда, 
божествени съкровища похитени, села и зе- 
ми разорени, а заедно с това старостта из- 
мъчвана, младостта покосена преждевремен- 
мо, момински свян безсрамно изнасилен, род- 
ствениците разлъчени и — общо да се ка- 
же — мощите на господните светци лежащи 

1 Sybel: Roscher, Lexicon der Mythologie, 1, col. 1245 --1248. Срв. G. Cedrenus —J. Scylitzes, Histor. com- 
pendium, ed. Bonn, 1, р. 126, 12. — Г. Diaconus, Hist, ed. Bonn, р. 38, 22. — Ме. Choniates, Historia, ed. Bonu. 
472, 19. - Ме. Gregoras, Histor, ed. Bonn, Ш, p. 133, 6; 1, р. 1061, 14; Ш, pp. 208, 14; 427, 18. Срв. Успен- 
ский, пос. съч., стр. 57, бел. 2; „пословица про тех, кто любит долго сиать“, с други посочвания. ? Срв. 
Ilias, V, vv. 780—786. 3 Срв. Herodot., Hist, 1, ЗА sq, 89. 1 Срв. PWRE, V, col. 1262. Към израза 
вж. посочвания y М. Г. Попруженко, Синодик царя Борила. София, 1928, $ 110 стр. 80: О(ЧНЖЄ |АКОЖЕ 

РЫБЫ БЕЗГААСЧЫ CTOALLIE ; Ив. Дуйчев, Из старата българска книжнина, П, София, 1944, стр. 310 (с 

други посочвания). в Cps. разказа в Битие, XXXVIL 1 сл. Целият пасаж на Словото отговаря напълно 

на познатата история за Иосиф и братята му. г Срв. Исая, Ш, 16 ся. — Йеремия, IX, 1; ХШ, 26. 8 Към 

израза срв. Migne, P. Gr., CXI, col. 683 В. 3 За израза срв. Nic. Gregoras, op. cit, 1, р. 375, 6- У; 1, p. 957, 

2—4. № Към цялото олисаниз за злинате от войната BW.: Неемия, І, 3; II, 8,17; Исая, XXIV, 1 са.; Исремия, 

LI, 2 срв.; H Книга на царствата, XXXVI, 17 сл.; Йеремия, XVIII, 21 сл.; Исая, LXIV, 10—11; Псалми, LXXVI, 

63; LXXXVIII, 1--3 и др. 11 Дрехата epos (4050), на старобългарски КеРХНАКХ РА ЗА представяла втората 

нървосвешеническа одежда според предиисанисто на Мойсей. Духовниците обличали тази одежда само при бо- 

гослужба. Поради това посочването на Словото трябва да се тълкува в смисъч, че става дума за отвличане на 

духовници по време на самото богослужение. За подробности вж. Ив. Марковски, Библейска археология. София, 

1929, стр. 443—444. — Suidee Lexicon, ed. А. Adler, 1, s. v. -- Encyclopedia fucaica. V], рр. 188—190. 
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та дурвдета тб» olor Kugíov zvol ко ходите" 

Ekg xelper. те лаоал ос, те охотоиђ YS, 
tc тб” добуто» dvaÀyows, rijs dAyewğe тб» 

лаоубуто» хахоћоеоос. то zeipor £u, би и áAAoysvelc 

Алой; итдё йоу соох dAÀóyAc Oo, viot де 

muürQáo: xal ддейфо в 4057954, хай латвовс viois 

футвотпиви, Émaréotgusv. тобто, & xol хата тот 

' Aoxoaior «лети, Раадт uoa Фот хђо xal or 

óngov де, то тоб wállortos, 54 хаодіа uov, 25 
uù Эа ёи ue гр’ ка бой» ар Мот pabo- 
ту ба да vócov vocofuer чата xal деҳа ле- 

ouxoxíjs лаоахдлтоив», ко діда те "Афуилиот 

ду бос дуйглобиейи yeloova. кош vov б "logon 
'Loóóug ха `Ефощи дугубивва zal бб нЕ 
го oboíay дифотеоо zal ot piho xa олио» 

вудоф» датдудот  yeyórauer дологотвон. xi 
тата óns лооскаро" zat otrepáror дир бос 

хой тобтое лгоптоб twos ха) дканюн, Po oë то 

лаз dvo xoi xáto дедбутищ. Гро? хор тъ ó 
Обо тє xai цейддив идия tòr лал» GrÜoo- 

ло» длобиоас xai rfjg Еду ånoorýoas, те có 
хоциё zov хатроуцоато. тобто Дехолор 
флёо тор ФИрсуфота tòr Àóyor xol d yAO00d нот 
wp ос? нор xexóAAqtuu би срма ко HUTE- 

vóņoa й ug core ае Махорат pevé- 
одо. ий болво та uyaokevovra tw СО» TATS 
длас ба ду хоуцф” дгот диета то adv дало 

роі zal вилаббовои ёос qoe Ówvyáca Дибоа, 
ofr xai atòs focis olov sinsiv Вноттд? кос 
тедидоха. та ву хай д Tí uor хадву Фром ето 

хотой ила’ owródovz, оброс, tuklas, Óngayo- 

olas, Васо oxmQrág, OTÍS, фйотичив, coque 

суусъобас, quioAóycr бла ас, йлеу б п ey 
Мауби xoi «фодпопт. xa ходо few» офодобу 

хохафвоойвиом" K norpanór лит» Cnoquuoué- 

vuv xàoreirat то лй” хо! nnosoenran об TEY- 

бы иа orevayuois кдоуобивтот $inmóouuea, тір 

J Намеква Ce за „духовната синовност“ на бълга 

плячка на кучета и гарвани. ©), безумие, тъ- 
ма, безчувствие на извършителите и тежка 
беда на страдащите! Още по-дошото е това, 
че се опълчихме и се навдигнахме едни сре- 
щу други не другородци против другопле- 
MeHHHHH, нито другоезичници против друго- 
езичници, но синове против бащи и Оратя 
против братя и бащи срешу синове. Пора- 

ди тези неща — ако трябва да кажа според 
Аскраеца?, вледени се гръдга ми и по ду- 
мите на псалмопевеца? в желязо се намери 
душата ми, та да не желай повече да живея 
и да виждам слънчевата светлина. Защото 
без болест болеем неизцелимо, без безумие, 
безумствуваме и без египетската тъма* тъм- 
неем още по-зле. И сега ние, подобно на 
Израил,” станахме Юда и Ефрем и поделих- 
ме помежду си имуществото и ние, които 
бяхме приятели и ближни, станахме по-непри- 
мирими от непримирими врагове. И това 8a-- 

ради преходна слава и заради един венец, 
и то някакъв излишен и неуместен, заради 
който всичко се превърна наопаки и заради 
който и онзи, който едва излъсти чрез 

лукавства и измами някогашния човек", 

и ro отдалечи от рая, сега лесно Ce 10- 

гаври с вселената. Заради тези неща аз 

разкъсах словото CH, подобно на човек 

замаян, и езикът ми прилепна към неб- 

пето ми’ защото разбрах и узнах неща, 

които не трябваше нито да се узнаят, нито 

да се случват, и както укрилите се поради 

мраза и дупките и сгушени животни изпояж- 

дат и изсмукват всичко, докато проблеске 

пролетен ден, така и аз извътре, тъй да се 

рече, самия себе си изпоядох. Поради това 

аз и напуснах онова, което трябваше да ме 

радва: църковни събрания, светски събра- 

ния”, проповеди, беседи?, царски дворци, 

частни домове, почести, съпребивание с мъд- 

реци, общение с учени -- всичко, което pas- 

веселява душата и разума. И както всичко 

се тресе и помрачава, когато валят буйни 

дъждове и проблясват чести светкавици, TA- 

ка и аз, бидейки разпъван от ридание и ох- 

рите CHDHMO византийците и частно на българския влале- 

тел no отношение на византийския император. По въпроса общо sw.: Фр. волгер, Средновекозното „семейство 

на владетелите и изродите“ и българският владетел. CubAH, LXVI, 4 (1943), стр. 181—222 ; Fr. Dólger, Byzanz und. die 

europüische Staatenwelt. Eitai, 1958, рр. 199—182, 183- .196. 2 Така e наречен тук Хезнод поради родното му 

място Аскра в Беотия (mm. Saidas, Lex. $, v.) Авторът на Словото има пред вид Хезиодовото съчинение “Кога 

ха Ризов, V. 358. 3 Cor. Исалми, CIV, 18. 9ntsoat, + 
1 Срв. Изход, X, 2! -23: Йосуа, XXIV, 7. 5 Авторъг тук 

загатва за разпадането на еврейската държана след смъртта на Соломон. Вж. подробности: Ш Книга на царст- 

вата, ХИ, 17,20 ; И Паралян., XXV, 7 са; XXVII, 27,1 em; 

разбира Адам и се загатва за неговото изгонванс OT рая. 
XXVIIL i c1; Исая, ХІ, 19. в Под този израз ce 

7 Към изоаза срв. Псалми, ХХІ, 16; CXXXVI, 6; 

Йов, XXIX, 10; Плач Иеремиев, IV, 4. 8 За значението на огуодос „църковно събрание“ и на втори B СМИСЪЛ 

= üt E : р г ар 5 P г с E IA 1 И: ^ 

на „светско събрание“ срв. F. Схабаланович, Византийское государство и церковь в Х1-ом веки. СПб 1984, стр. 

138, 140 бед. 1. 
реч, беседа, разговор” вж. Du Селве, Clossarium gf. 

пърковната и светската ученост. 

9 За значението на би а „луховна беседа, проповед“ и на думата Арис 

s. v. Версятно авторът прави разграназ: 
та „светска 
тие между 

ха 
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qi P " : А - a + A е 

yOée сдршоттта дудфлориекос твдЕтас pus, EOQ- 

rác, burqóíac, qxovopaveías, ieoécov tått, 0010? 

ойдатд” utuovufrac xai та обойта. 

IV. САУ olumu rò ходтос dyavaxteiv, ёпві xui 

воприхажото” xai Мо? фи дудоолот zal vov og- 

vatouére zapatuor, Өс ёл) rois фодоотёооіс èa- 

160» tà охедоолфтвоа, xal убо ѓлоҳодообо» 

jii оний ха! 80505 дралетейона збоог TOO 

«uod та oixsia убив’ есіте ботеоо», Нд nend- 

соь cvváyur тй ÜVUXEÍUEVE хоос го Ао» 

xal Форубу боіонота. ка pot Óoxer xai Мот el- 

бос Фиахерекесбо, кдий обифезкои yew tots 855 

лоодеидтото". пир GA Ou rv àxóectéonov л00- 

ФаЛаВбуто» пдътвоа та xaoísrra, ёле) xal иета 

упора дара подвйотероу 90, ха "looo 

идиот usrà то” блодфута hepgor, xal HETA то» 

дяблйоър, то тоб ибдоо, Tygié£uayos, xai дк 

ustü riv ёй, ха ивтд бро» anyý, xot Au 

dxAvoroz ната хотаубва xal уйната. кой адда, 

fva хайде TÒ хахд» vexuaipoucvou аётоб uir TÖV 

Хоуп» хатаў дохо иу xdi 05 £vÓnxóÓvrog Еуесов 

фъдаоофисба, фоВос удо Войни обтооувдот — 

тойс 88 малої їотбиєда дорад отвод" MES удо 

днях уо» фве xarà ти’ лаооцча». до 1] xe 

що" žu rd gelin soóÓoouos do тие cóqnutac 

zai то пио” ёлороа», маі TÒ @ло’ (rauco, 

«ul tò ufcov пле бубол, и то лит дофеайнод- 

HEVOS. 

V. То uiv обу паодт. 08809 uot със ó ТОУ 

Üoórcv мар ó vov Вуиатос, oi ths див ет Ewn- 

yopíac xal дютфЕвос, боо те тоб хойто néAac 

xal боо: тобтажл вубиети, лойто ка! аотрусітоуе, 
ui naraci тб» trär, ob ара тарта та néata, oi 

Aoyiónueroi: ti» vov лооуоіиу xai та éxetüev 

srepuuérorveg хдіиато, oi дбоутес tas airéogs ко! 

oBo за мира с България 

кания, недоумявах, заслепен от предишната 

прелест: свещени служби, празненства, пес- 

нопения, осветления, свещенически чинове -- 

наподобяващи самото небе и небесните неща. 

IV. Предполагам обаче, че владетелят — 

ако и да е най-миролюбив, много човеколю- 

бив и виновник за тези тьржества, - ще 

недоволствува за това, че при тези прера- 

достни събития се припомнят най-мрачните 

неща. Защото пред слънцето и сенките се 

отдръпват, а болестите бягат от доброто 

здраве. Най-полезно е на всяко време да се 

отдава онова, което му а свойствено, а не 

да опитваме да съчетаваме противоположни 

неща: разделени са пределите на миди и 

фригийци. И на мене ми се струва много 

естествено да се настоява, щото и аз с най- 

голяма готовност да бъда в съзвучие с OHO- 

ва, което последва. Между това обаче при- 

ятните неща стават още по-сладки, след ка- 

то са били изпитани най-големи горчивини, 

защото и пролетта бива най-желана след He- 

отлавнашна зима, и Иосиф е по-мил след 

предполагаемата му смърт, и Телемах — CHO- 

ред мита — след завръщането”, и Итака — 

след странствуването, и след жажда извор, 

и спокойното пристанище след буря и вълни. 

И, от друга страна, нека -- след като добре 

. сме показали злото — да го познаваме по. 

делата My* и да се пазим като от хаплива 

усойница, защото страхът сам по себе си е 

помощ, и да ce придържаме най-здраво о 

добрите неща. Защото -- според подумка- 

та — наказаният рибар ce вразумява”. Ето 

защо и аз, като не възпирам повече устни- 

те си, идвам предтеча на славословието и 

ше възхваля настоящето, и ще припомня MH- 

налото, и ще порицая онова, що е по среда- 

та, и ще утвърдя бъдещето. 
V. И така, за настоящето. Пристъпете, 

цялото епископство и свещенослужител- 

CTBO', носителите на светски звания и длъж- 

ности, близки на владетеля и техни прибли- 

жени, граждани и обитатели на околността”, 

родове на племената”, вие от всички покрай- 

нини, вие обмислящите и висшето провиде- 

ние и очакващи неговите решения, възна- 

сящи възхвали зовещите „върни пленниците. 

1 Пословината се отнася до опита да се примирят непримирими Bema. Срв. за израза Apostolii 18, 45. 

> За завръщането на Телемах вж. ОЧузеаз. $ За завръщането на Одисей в Итака вж. Odyseas. 4 Срв.. 

Матей, УП, 19. ^ По смисъл лословицата отговаря на нашето „парен каша духа“ или на руската полумка 

„кто обжегся на молоке, дует на воду“; за гръцкия текст на подумката в». Zenobii 11, 14; Diogen. 11, 81. 

$ За израза вж. Du Gange, Gloss. gr, s. v. добгос: cathedra, sedes cpiscopi in Ecciesia...: episcopus, dignitas 

episcopi, latinis sedes; .. titulus compellatorius episcoporum. * Срв. Du Cange, Gloss. gr, 5. У.: ot тор Рфиатос 

981 in synthrono seu intra bematis cancellos sedent, ... dignitates ecclesiasticae. в Загатване на столичната и 

провинциалната аристокрация. 9 Възможно e тук да ce съзре посочване за присъствуващите на тържеството 

пратенили на чужди народи, 10 Вероятно друго посочване за византийското духовенство, разбира се, от по- 

визша степен. 
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с Фр vór увийфвотс wv ауиайооіау ёліотоє- 

wo» àxxaAoóusvot хай £u обу тобто of ёхтото- 

Әбтес тос биб” åncnyuaow £v ёоҳатаїѕ дра- 

тос те xal дуйдоос xoi тўс £Asvüsglac маі 850% 

. оба, tòv тўс доуйдас хатаногд тех Съубу, ol noi- 

Айс uiv dénvovs vóxrog ѓумаотеоцоозтес, коошо? 

те xal HLÍOVS блеусунбутех шихоб xoi алодауд»тє5, 

Мау ёфиёиғгуоь riv адои” tIS vov 0907908006. 

ДебтЕ AeuxetcovroUrreg ÉvüoDer Вхтойву, Guqgoréoas 
тйс даилддас фодобтоутес, voic лео то" "9диара 
дудодиойието, tig yegovalus длтбивто, Mooécc 

Туопибвор хо '"Aagrrv тбу тие», ко тоу oixor 

Kvoíov uerà óuovoías cvríousr, cic тах лід 

алоб £v 2Еопойоуйов, sic тас об в атов ву 

Üurvow. -uufhkbusr tò uos, тў сюр) поооуеко- 
офи», vp. ?Ааотцоќко лоооҳђос ие”, дхоћооиёу TI 
Дойнов б oic увоови xzalvaróuevos. 600“ удо 
3 eT АА el х «vas Xn e nou а ` 
ipei «опт» nl tòr Аа" аттоб ко Етър cap 

а е 

дир” боли Биг», вору viv и” Opisu вить. 
ti Hc qune тйеде uaxagwotspov, Ti дё тоб фдЕ)- 
uaroc &yubreoor ; ti to? диддртов xai vob дооциат 
roc OÀfudwsoor| c) той лойлайфтос yaolouatos ! 
& тйс блеоизу&досс sDeoysoiac! дос ӧдЕ xoi 
89, лоо орог тбоатуог oi ёлі охултоос паовхог- 
о, 120. uiv уайхд», Ло дЕ xai Йрботоу Goyv- 
gov, Морс, Водла, yovoór, ода уобии@то» EČ- 
xÁsíac, да cvuflólo» agoro. доо тўс 096 бои 
тйс уаодс тоб лаовуотос @ xul ВАйлте лой кс 
jj Óvivgot, хой ustà отуш» ойиет вото xai MOTEO 
обои xal брао vois víuovor [xa] торс Aaupárovo: 
ovvaztoiyerot. об де Oeds ó ддобс ко Osóc бебу 
xal ёот те xal cuore (erai xoi тбу favtob то da- 
oóratov xol d(etóvaroy, xni техд” Бафтбт кота то 
abróg Kou» Á вот, xc ó Мед аз абтдѕ eui ó 
рай» Got, хо! доа тоте. ёле? xv — P0uyodjojys 
кфо ПАЙ ths vv боон хаї  voovuérus 
dusívo) xoi puðootéoar, obre rhs eùeoyeolas, дбте 

тӯс yáguos доби от" soyons xal tgosráoov. 

бою vào б (e дірок toč дддутов, тол 

1 Загатване за пленените от българите ромеи, сега завърцали се в отечеството си. 

= 204—0 --: — isa 

като потоците в юга“, а заедно с вас също 
и онези, които поради нашите безразсъд- 
ства бяха отдалечени -— без свобода и 
власт -- в недостъпни и безводни покрай- 
нини, бяха осъдени на робски ярем; оне- 
зи, които прекараха множество безсънни 
нощи, понесоха мразове и горещини, едва не 
погинаха и жадуваха да зърнат ведрината 
на днешното възкресение. Елате, обдечени в 
бели одежди”, оттук и оттам, и едните и 
другите запалили светилници, причислени към 
Итамар? и неговите люде, присъединени към 
съвета на стареитеї! , Заедно с почтените 
вождове Мойсей и Аарон? да пристъпим 
към дома господен в единомислие, в негови- 
те двери в изповедание, в обиталищата му 
c пении. Да преминем прага, да се прибли- 
жим към скинията, да пристъпим към све- 
тилището? и да чуем що ще рече онзи, кой- 
TO е покрит от херувимите”. Ero прочее, той 
казва мир на своя народ" и „моя мир ви 
давам, моя мир ви оставям“. Шо е по-бла- 

жено от този глас! Що е по-свето от този 
зов, що е по-благословено от дарителя и от 
дара! О многоценно благодеяние! О благо- 
деяние на превеликия! Дава един и друг, 
раздават тирани. Даряват скиптроносци -- 
един мед, други също и обилно сребро, скъ- 
пи камъни, одежди, злато, чрез грамоти по- 
чести, чрез Ночетни знаци правдини. Както 
по своето вещество, така и съобразно с ръка- 
та на дарителя тези дарове често дори и 
вредят, или пък принасят полза, обаче след 
миг вече не съществуват и изчезват като ле- 
ките ветрове и като сън както за онези, 
които дават, така и за получателите. Подател 
на този дар е и се смята бог и богът на 
боговете, а това е най-висшият и най-боже- 
ственият от неговите дарове: А може би то- 
ва е самият той, съгласно думите: „той е 
мирът“ и „Месия съм аз, който ти говоря“ 
и други подобни. В случай, че би си пред- 
ставил друго творение, което да е по-добро 
и но-бляскаво от видимото и мислимото се- 
га, ти не ще намериш нищо подобно и ед- 
накво ценно нито по благодеянията, нито по 
милостта. Защото колкото дарителят се OT- 
личава от друг дарител, толкова се различава 

2 Според визан- 
тийската символика на цветовете белият цвят бил смятан като символ на чистота, победа и богопочитание. Тук 

се долавя влияние на Писанисто: вж. Апокал., 

АЛ, 9: Апокал., VII 13 

Ц 4—5, 18: IV, 4; VI, 
15; Деяния, 1, 10; Марко, IX, Зи др. 

2: VI 9: XIX, 11; XX, 11; Иезекия, 
З Итамар бил най-малкият син на Арона и 

бил поставен като надзорник на левитите — прости служители около скинията; вж. Изход, VÍ, 23; XXXVIII, 21 
H др. + Вероятно загатвапе за византийския сенат. 
светската и църковната власт в империята, сиреч императора H патриарха. 

LXXXIV; 9. 

израза вж. | Книга на царствата; IV, 4; 
XIV, 27. 19 Срв. Иоан, IV, 25—26. Исус е обозначен като мир 
LVH, 18—19. 

П Книга ga царствата, ХХИ, 11; ilcamum, LXXIX, 1. . 

5 Загатване за двамата върховни представители на 

5 За израза срв. Псалми, XCIX, 4; 
* Ha став. ОЧАСТНАНШЕ: срв. Марковски, пос. съч., стр. 391. “ Загатва ce за бога; за 

" Срв. Йоан, 
на много места: срв. ука, X. 5; Исая, 
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ха то дения roD дооунатов. в и долет кар Ó 
Sr sooQvo(ó. quAóGOoQoc ёлютанерос, HQETOOOV, 

говт», uepic óA/ vm uev ЗОРИ, 5 oixog moki- 
q9gvooc rsupnppevroc. Фи дё zal gopias zut (c 
афту” плести. плод удо «лан по ноода cov 
туоёто copiar Вир, ri Елабйо» c bnégnu- 
uor длорув ет. Erg pao Бойс; хо! ох Pon ус 
тобто, 0224 то ховито" „ко! лю somnis agoa- 
тедңоє во“. Kauil "Кор tw пагорвятнийтет 
Өсоё табти" блеоданийбег pas yàp àypíove el- 
Qnrcósp' Ггасувета то вие» битов, те 
robe ёл та дор ит tots Воъуо?с, ойх ода, tits 
тобс двихорс xai тўс вид» сбиотитов ариттбие- 
yos. 0 xoi цййдо" лоодекто" xai ТИИЕОХ то 
доођна, а conso 0 тобто) дото облас @дюу 
BU xai тд дооциа даодбоше ААА то nèr де- 
опа xai о дос ойто огвдаша. 

V). "Iva дЕ тої блво Боде" деоби xal 
лооедожа» ёк «хаос, ё hiye crAarvYOuerot 
uù Ówsid uev, uxÓi тот лай "lopunA Ввашисоне- 
да jj oxondvra тас хаотос jj qsyyóusvor, Akha 
тђс owas yelow. xai yao rotg адлюс Davguaotow 
хоофеђоутес тўс трофйв ouévrys дидодоообто rà 

тобфоти. абто! vüg фейс ита тўс риби Гарос 
соцеу xoi uscebvoíac аифбтєоп. xol ис AaAnoerat 

тас̧ Óvracreíac то? Kvolov. Вонофигг. tis дё тис 
ай'ёсес афтоб дхототас TOTS лой коахастновти; 
Оп OuvétQupe дошраіоу ка! лойкцо" xal та дето. 
торфа» ntv Pyagícaro, Ört Елуготаоку дир тр” 
офтоб нерайдообуп», ка ётотоифис ФЕслощов xat 
ёх ту тўс блорубосос Воду navýyaye. ис 

cidos, дло та ђиётєда оёле ха ӧл та Зхебгот 
Фока ovAAoyicoro тўр ёр ибос) уоңотбтто ; 
ди та лабобуюиой atua паооВАЯрас, fv дё tots 
obruipuoic ато ĝaßkéyas, тот poaynòr «е ual 
ди ъов TÒ цкобтещот. 

VIL ТО тўс Блоа! 10 уйс хо бойаттис ué- 
боюу, tO ueta(yuuov reprou те xal уток 
от0атоб ха Ваойес OÓuoyrcuorobrrac, дотдгот- 
тас оѓо” TOv Фогиас тё ха Мохнуис йхойонет, 

l Загатва за Соломон. Приближителен цитат от Притчи, XV, 17; AVIL 1. ; 
5 Cpe. Изход, XVI, 4 cx. ; Псалми, LXXVII, 23—27, Пре-: 3 Срв. Притчи, Ш, 1—3. 4 Срв. Йов, V, 22--23. 

и един дар от друг дар. Това, струва ми се, 
е разбирал и царственият философ!, когато 
казва, че е по-добре малък дар с мир, от- 
колкото богат дом размирен, та дори поста- 
вя мира над мъдростта и живота? Защото, 
когато казва „сърцето ти да пази моята 
мъдрост“, каква така ценна награда обеща- 
ва? Дали голини живот? И наистина, не то- 
ва, но нещо по-добро: ,H множеството на 
мира да ти се придаде“? И Иов между бо- 
жиите предимства най-много се удивлява на 
мира, защото на онзи, който бива подкре- 
пян от бога, той обещава да укротява диви 
зверове — не зная дали той загатва за пла- 
нинските и горските или пък за градските 
[зверове] и тяхната жестокост. Поради това 
на този дар трябва да се отдава още по-го- 
лямо внимание и той да бъде пазен още по- 
добре, та както е |вечен| неговият подател, 
така да бъде запазен вечно и дарът, защото 
и дарът и дарителят са еднакво свещени. 

Vl. Нека обаче ние, които сме удостоени 
повече, отколкото може да се очаква, с те- 
зи неща, да не се разпростираме сред Ола- 
гополучието обстойно върху злочестините, 
нито пък да наподобяваме древния Израил, 
било в премълчаването на милостите, било 
като говорим, обаче така, щото това да из- 
лезе по-лошо от самото мълчание. Защото 
те, като останаха глухи за другите чудеса, 
за изпратената във вид на дъжд храна, 
похулиха онзи, който ги хранеше. Нека ние 
възвисим гласове едновременно от разума и 
с преданост. И кой ще изрече силите на 
господа, кой пе направи да се чуят по край- 
нините възхвалите за негов? Защото той 
сломи меч и война’ и ни дари да се наслаж-- 
даваме от божествени неща. Защото той ум- 
ножи за нас своето величие и като се обър- 
на, изведе ни от дълбините на отчаянието. 
Кой, като знае накъде клони нашата дър- 

жава и как неговите дела я отклониха в 
обратна посока, би измерил намесилата се в 
това доброта? Защото, като пренебрегна 
причините за гняв, а се огледа в свойте ми- 
лости, той срути преградата и разруши сре- 

достението*. 
УН. О разум! Граница на суша и море, 

средина между земната и морската войска.. 

Ти приведе към съгласие и единомислие ца- 

pere, които бяха разногласни помежду сии 
бяха в колебание, както знаем за [uapa] на 

2 Срв. Притчи, |, 1—2. 

мъдрост Солом., XVI, 20; Второзакон., VDI, 16. в Срв. Псалми, СУ, 2. 7 Cpe. Псалми, LXXV, 4; XLV, 10: 
Осия, П. 18. * Посл. към Римл., Ш, 22 сл, V. 7 cn, 5 сл, Към Ефес, Il, 14. 
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ис биофообууцу, sic биду  oveenijyaye. ис TÒ 
ладчуос tis дуадотос abro? лео/треии; ис ÓP 
то’ те фдатдоотас айтой Войбу xaraAmwerar; 
де та Мобраубта uéo тўс obxovuévgc ovroviw- 
gg xui обтос вс брохйтоиа" xol ovugvrer, Га 
ипива Фюбдис xal Вдоварос хай то xai то хадоб- 
игда, исито! дё лазтес zul ог ríÉxva, xal 
ФОгуЕс тоб лъвбиатос xu Лвеубиева xal erv- 
petu. тіс tòr лдобто” тўс copias ка дъифивес 
айтоб диууҢоётои; ди тоб foneplovs Абхоъс xui 
тор ow nepegyoréoovs xul Üpocvréoove тосабту 
.MeteGTtoLycie)0EY  lAaoóvqu s xal motevectai gr- 
Айсов» то лойитот, xal тоз  uoviobc ёлитидвиё- 
rovc ко! áusAa rur xai длотоблвобеи. бт тор тб» 
Сат" олооёа xol qóAaxa, tòr ниво» `Адғо, tòr 
хоор "Olopéíorqv, nooÓwuetoÓsvoáusvos тб ağ- 
тоб #00ф, тр» Ówonogàüv той "IooajA ёуеосдсато. 
xal лам» ёті тйс оѓлгіас пурдс xol овийс Еха- 
atos tò 005 диб», xa то" дулейфуа труб» 
ха! dvaxoÜaígco» пр An, хо Вадбио» то broin- 
мог, р доайен vr тообтоу Влерубте. ті тр" 
ду ковбутто” той xjĝeuoriar ócrourijoeva ; би ue- 
та Хооифта có|v| ворико» xal фийдоофе" và 
“еоовоащ той лоцтон Фаолаойбутос дий tir тб 
vewtégaw  fovAmv, тор čykæoriw 'lovàv xotg xo- 
0075 iyagícaro, tmoncac ÈV vois исоотос тӧр ué- 
мото, xai уви! zeigu хосту, xal Воажот 
Boayíova Óvraudwr, ха xmv xal ивтакифу блог 
Boíieva zal бс Вордеии, би афтфи xol ВооЕа 
хо лобиаҳор хай áycorwu ка! ÓwuAAaxrügrr, tò 
бо» охолобисио», vó ovuqépov mpoungÜoóuror 
тов лойуиаоь дувотуоото. ис табта тор «дбтсу" 
доо» jj eigiyn хадд», 9 Gémc doriv, длогубовто ; tis 
та лоодута кога»  сйуёоети; thy лаб’ дл да 
ивтарод т, түу лаод лооодона» dAAoloow, тр 
Фобкфооато” диваци», ср» листо» ran ббъта; 
лдоо” Готойа: Ilolvfíor, лдоо” Iiovráoycw xa- 
0dÀAnAon лот радродб? ивтой, збо» вйуйсотис 
отоодо та тиавта Gynoovo. бтуниата; одде tòr 
хдоцо" ха! вуфиш то тоб пралнибог тб” тоой- 
tor ухоойво то ибуедос. 

1 В ръкописа ce четс ovas, което Успенский поправя: Ф ас. 

Фригия! и на Микена. Кой ше обхване мо- 
рето на неговата доброта? Кой ще обгърне 
глъбините на неговото човеколюбие ? Защото. 
той оздрави разкъсаните части на вселената 
и така ги приведе към цялост и единение, 
щото повече да не се назоваваме скит и вар- 
варин и така или иначе, но всички да се на- 
ричаме и да се показваме християни и божи. 
чала и рожби на духа? Кой ще изрече 60- 
гатството на неговата мъдрост и мощ? За- 
щото западните вълци, които се по-усърдни 
и по-дръзки от източните, той обърна към 
толкова голяма благоразположеност, щото 
дори да им се повери да пазят стадото, 
да прогонват и отблъскват нападащите веп- 
ри. Защото, като отстрани предварително сея- 
теля и пазителя на раздоритез, новия“ 
Адер”, новия Олоферн, в неговата власт, 
той възстанови разсеянието на Израил". И 
отново всеки, като събира жътва при своите 
извори и смоковници, като обира лозето, по- 
чиства гумното и прави по-дълбок дина за 
виното, въздава молитви към подателя на 
тези блага8, Кой ше припомни неиздиримо- 
то негово попечение? Защото, когато след 
миролюбивия и философ Соломон?, по pe- 
щение на по-младите стадото се отлъчи” c 
Меровоама“, той дари за тези времена рев- 
нителя Иона??, като защити най-великия сред 
най-великите, подкрепяйки ръката с ръка, 
засилвайки десницага с десница, движейки и 
премествайки нещата, където жедае и както 
желае, поставяйки го и цар, и бранител, и 
боец, и помирител, който съобразява потреб- 
ното и който чрез делата промишлява за по- 
лезното. Кой от онези, които знаят това, 
колко голямо благо е мирът, ще го възхва- 
ли, както подобава? Кой достойно ще пох- 
вали настоящето — настаналата над надеж- 
дата промяна, изменението свръх очакването, 
неизразимия обрат, това невероятно единст- 
во? Историите на колцина Полибиевци, ус- 
поредиците на колцива Плутарховци, стихо- 
вете на какви ли рапсодии, красноречията на 
кои витии ще обхванат такива повествува- 
Hus? Дори светът, смятам, не ще побере Be- 
личието на тези дела на любимия. 

2 Cpe. Посл. към колос. ШІ, 9—11. 
5 Срв. Матей, ХШ, 24 сл., 39 сл. 4 На полето на ръкописа на това място ce чете: Zeus)» 6 Sxótye. За 
обовначението на славяните изобщо и частно на българитс с името скити вж. подробно у Ив. Дуйчев, Славя- 
ни-скити. Slavia, XXIX, (1960), pp. 109—114. * Адер бил идумеед, враг на Соломон, някогашен служител 
на фараона, който му оказал голяма помощ; срв. Ш Книга на царствата, ХІ, 14, 17--19. На полето на ръкописа: 
Пётоф to vig, Svusov. 
розак., XXVIII, 25; XXX, 4; Левит., XXVI, 33; Йоан, VII, 35. 
C, 16 cm; ГУ Книга на царете, XVIII, 81; | Книга на макавсите, XIV, 8—13. 

$ За Олоферн вж. специално Книгата на Юдит, №, 1 сл.; VIH, 1 сл. * Срв. Вто- 
8 Общо към това място вж.: Исая, XXXVI, 10 

? На полето на ръкопи- 
са: Дгота Вас а. 10 За Иеровоама вж. Ш Книга на царете, XIV, 31; ХІ, 26 ca, 40 сл.; XII. З сл.; H Парал., 
X, IG cr. ; ХЬ1 сл. ! На полето: Kovorarriror tór ду avrot. 

12 Гръцки извори За българската история, V 

12 На лодето: “Рошцазб». 
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ҮШ. Ала cus sóqnuías од вфалтодиеда 
xal убо бофивда xoi ат» Лакеуоу gurvioyo- 
rego — хайфс dv món votg СЕЙ вбдоойпосив?. 
би uiv обу то дФоо» tc де ос тоб Owiorov xai 
6 Денеб» ду ёлідото` туд yàg xoi ev; ei удо 
009: тб» шхобу и Оба tis @тодар тедєїтои ngo- 
volas, доот fj лоухбошос отцы xot дуай Нася! 
AAL Ou piv &xei ev, оби бди дот. уви 96 и nég four 
ту qc баокерфиейа, Гуа tò  AvotwsA&c Ócor 
zal oio» ovvévrec, ланотерои иёуо MEV. Fou Toya- 
ообу clorn, cg Éycys Owoítouo, стдовос FEU- 
дадавобонт cvvágua, 5 леда бшМа ueri 
околу” yxovov, quiovecag котаотоофи, бя 
длбд соі, Фудоас xarálvow, ovvalosctg ёх дио 
cec, ёх Ouyovoíac Óuóvow, иста Дафета” био- 
pemilia, zai aws йу ob ту тоб "Адотелов алау- 
тАңооутєс̧ xol róv Z£xayagtup кототидутвс YÉVEL кой 
д:0фоооїс$ ёлоуобароив». 0124 табта uiv d) бт суе- 
дб». эб» Е uot охолв tò ёлі ласо афт eyon- 
ото” оной» & obgavóOsv Глойоавф» ди nártor 
xaðýxovoar, тўс Ó £fantouévgc tàs обтңс ооутоб- 
govs xai ийошдас quar, дублу, биофоостут, 
óuórotay -— бой тс uoxagías втаовоя xol ovy- 
vevelac, Cw ёлоотўуаі и ба vOv битаи» кб» 
ézovoía оуотў тоб uù ототфитос Óewórsgor. xol 
лобла иё», (va тб» Во» & и» mapoboov @ло- 
у oOuer — зюотп удо, об деодоуіа rò папота- 
ивусу. адиха TOY дуубоз» Á зас те поди 
хо! дувифодатои лууўс то  дизубив xai Öt- 
уфутвс ác tS 0088005 подс те три vw TÉTO 
аа? xa? лодс болтобс дотаобото: uévovouw, ovy 
Ятто» ба tiw ‘обор ус Téubüncor ?) три тис el- 
ойунс фот oyvoíav ўс длодафовт. тду итог те 
у4отов ÓGAoyicoria Понг’ tiw Ob» ášíav ёхті- 
carta, & дотоал с uiv sic oxoxov usvapaAovro, 
Гуа ив tvyòr tols Óuoíow блоддауца. ті дой ó 
«eol то” alĝéoa дійхоонос; ügobx дві дюофса 
то ботаоѓаото»у; би Удо Quy; тд тоабта ФДафо- 
Qs xai пёилтоу офиа VÒ OTEQÉW UO Aéyovot, Eévov ото 
zone от своб длофабгоътес, отбоі 08 спуйбосос 

1 Платон с бил син на Аристон. Тук са обозначени привържениците на Платон. 
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VIH. Но понеже дори не се докосваме до 
славословието — и защото се смятаме по- 
краткословни и от самите лаконци -- добре 
би било вече да се впуснем към следващо- 
то. И тъй, даже и губителят би съзрял, че 
дарът идва от десницата на всевишния. Та 
от кого (другиго) и отгде? Понеже ако ни- 
що, даже измежду най-дребните неща, не се 
извършва без провидението свише, KONKO 
повече всеобщото спасение и радост? А че 
е от бога - това е явно. Сега пък да раз- 
гледаме какъв е (мирът) по своето естест- 
во, та --. като разберем колко голяма и как- 
ва е ползата — да останем по-твърди. И та- 
ка мирът представя - както аз го опреде- 
лям -— сродяване след преживян раздор, ра- 

достна беседа след гневно мълчание, сгро- 
молясване на съперничеството, полагане на 
оръжията, унищожение на омразата, едине- 
ние след разединение, единомислие след pas- 
номислие, едногласие след разногласие и 
както и да го изчерпват учениците на Ари- 
стоновия син! и според Стагирита? да го 
пият по род и по видове да го вписват, но 
той представя това нещо или нещо подобно. 
Сега пък да разгледаме изгодата от него за 
всички: верига, спусната от небето и дос- 
тигаща над всичко, на която са скачени всич- 
ки нейни спътници и посветени: приятелство, 
обич, единомислие, единодушие „каква бла- 
жена дружина и роднинство, нищо от които 
не е възможно да съществува разделено и ако 
предположително се яви--това е по-страшно от 
самото несъществуване. И преди всичко, 
за да преминем от божествените неща към 
настоящето, защото не богословието, а ми- 
рът е предмет на нашето слово, ето ангел- 
ския чин от първия и неизречен извор. Те 
към едно се стремят, вечно жадуват в коп- 
Hex към причината на тези неща и остават в 
мир помежду си както поради същността, с 
която са надарени, така и поради обилното 

излияние на светлива на мира, на която се 

наслаждават, а ние знаем, че онзи, който, пре- 
зрял благодатта, получил достойно наказа- 
ние: бидейки превърнат от светкавица в 
мрак, за да лежи може би като пример Hà 
подобните си. А впрочем що е небесното 
устроение? Нима не спазва винаги своята 
неизменност? Защото наричат това непри- 
частно на враждата и небесната твърд пето 
тяло, обявявайки го чуждо за всяка състав- 
ност, докато изменението е резултат на съ- 

2 Аристотел е бил 

родом от Стагира. Загатване за привържениците на Аристотел, както и за Аристотеловото учение за родовете и 

видовете. 3 Cps. Homeri Піаѕ, VHI, 19—27. 
X, 18; И Петрово послание, И, 4, 

4 Срв. Исая, XIV, 12; Премъдрост Солом.. X, | сл.; Лука, 

ъс 
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8pyor. «ки 08 те ni» haros, бите 98 дободо, ө 

де тот čwopógor ztw)ocayogptbovotr, б ÔÈ TIV fué par гла- 
тетш, тр б бтоҳоообов астёоєс. xai tjj тоютту qi 
ма де" аётоїс то вП те май то gépsothoi 
сбрато” xui ООО zal odro тд uéoov ёаътб» кота 
(аход» тидасокбоутес sita toic йкоис olor денте- 
дос диосован, биофъвоа С Да Éxóucrot, yo- 
овор xoosUvOvo. и yopelav дооб» лето? «бръй- 

povépu xui cAGrUTÉOQaY. и Гуа rà лоофоуёотёда 

Aéycousvr, пра об Panew дубли xal ЕТ 
боб» Етероуе като: néo бута valë биитонета 

qaiverau; xal оё таде иё’ Фафвовта таде ФА дут: 
.&gerut, ойде 001Ѓооо те хо! zagoo(rover, адда vir 
по Фоблтеви Пфахоти. пойоча д2 xal GAGA TOTS 
«торс сухо? биобриадо» сюити, спа vols 
Ty лоби ха} вейцас xal аииривоп вита 
був, piget, дахобретш, хто ÔÈ (рбосъо 
ивМмдви — xal xaÜopüte удо — РОЙ turs 
биофедос, одиктову, xul yap ФП xa 
лиототати“ файауиос 08 тоїс  dAAoyevécw — xol 
а дохбтоит кифба HOL кодобоис еже», маў тобто 
годобва zal uóvov ка! ве фр тво oiufAiow 
Рктовловощ. TÒ фа отато" иконах ша та 
поутес èr блр бног иё» Малотойат, вт то ито 
де cvvávovoi xal uos оби — fpírovow, оби 
Чистого xowü 6 rà габда дусатоігоъо». 

ПО Offro ди лат", dcov ма Boayéor dosi, 
с та Ирис Óscuóc тв xal лйобтос xal ѓон ха! 
Зафайвте. дъ Фаожлос д2 то дебтатоу Фоуот xal 
лосуцотог, би та ВАелонети xdi тообигта, то вс 
аёт xapóc zal тс atis ^"iuouévor Филусбовос 
то тюфам ной бус) tetiunuéror ий та дете 
cooveiv лодебоивтот, ó объйжтос йоуедоѕ 6 ya- 
пажо тоб лошщоотос, ó Войнов  ÓsÓnuovgyj- 
ибкос xoi даййдасие ОХО” к итоб» плебоог, 
déov voci te xai xujwso то" біо" влфуво" 
но кота тоб короб óÓvoucrotc uóvror, Ó Ôk то 
пдейрф Oáve то Ерос ха Олли дайкейвв xal 90- 
паха перф  Авта xal уёрфа тогава ха холалёл- 
rac füve xai sixor(ze tòr Agw xal mèg то 

"Апо е лидб zal xarà tors dgafizobs дой ##- 

oas xoi óov(Ücov тб èr торс végeow Етеоофоетоц. 
айа тобток афодостох tò xaxóv xal д тобто 

tópuAaxtovegorY 0 ё ка ÓóÀlovc Балте xal ru- 
хобас одет уви: xal quisir бтохоѓустоа xal бло vi 
уЛфосат abro крблте порог xoi tais yelAsou owh- 
otav поова ете, блорерии ес ка! торс vetuaok zal 

1 Към това вж. Битие, 1, 26; V, 1; 1X, 6: 
мъдрост Солом., TX, 2 сл.: Сирах, ХҮП, 1. 
гатва се за лъвовете на пустинята. Общо срв. Псалми, ҮШ, 7 
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ставността. Слънцето прочее отстъпва на нощ- 
та, нощите пък на утрините, те приветст- 
ByBaT утринта, тя привежда деня, пред кой- 
то звездите отстъпват. И те са вечно в така- 
ва дружба помежду си и се носят, като по- 
степенно пораждат помежду си часове, вре- 
мена и години, после —- докосвайки с върха 
на пръстите до подобните и едноестествеви- 
те на себе си, -- водят хоровод, най-строй- 
ния и най-ширен от всички хороводи. И 
нека кажем нещата още по-открито, нима не 
се виждат чарда коне и стада волове, ако и 
да са разнородни, да прекарват заедно? И 
не се ли разпръскват едните, другите не се 
ли събираг отново, не се ли разлъчват иот- 
ново размесват, но без разлика пасат тре- 
Bara? Стадата овце и кози биват вкарвани 
послушно в едни и същи кошари, после 
чрез знаците и свирките на пастирите покор- 
но извеждани, водени и разлъчвани. А пче- 
лите носят жила -- прочее, забележете! — 
обаче не за еднородните си, не, разбира се, 
защото са изпълнени с обич и доверие едни 
към други, а против другородните паяци, 
противните търтей и бръмбари, и то само 
за да ги сплашат и да ги прогонят от коше- 
pure. А най-нищожните същества — мравки- 
те--стопанисват в една дупка, заедно се тру- 
дят, на едно място трупат и при все това 
не се свадят, не се борят, а прикътват общи 
запаси. 

IX. Така във всичко — да кажем накрат- 
ко -- звеното на мира е и се явява богат- 
ство. А човекът е най-божественото и най- 
висше създание, за когото са видимите и 
мислимите неща, бидейки удостоен от съ- 
щата (божия) ръка и от същото вдъхване, 
почетен е с разум и слово, научен да разсъжда- 
ва за божествените работи, съставният (от 
две природи) ангел, образът на твореца!, 
сътворенияг с воля, повелител на морето, 
господар на сушата?, който подобава да 
проявява яростта CH cpenty зверове и ското- 
ве или единствено против общия враг”, той, 
напротив, остри меч срещу брата си, кове оръ- 
жия, надява ризница, размахва щит, точи коция, 

подражава на Ареса, скача повече от Апо- 
лова, гледа като арабските хищници? и се 
извисява над птиците в облаците. Но при 
тях лесно се открива и поради това по-лес- 
HO може да бъде избягнато. А той сплита и 
измами, въпреки че вътрешно блика горчило, 
преструва се, че обича, под езика си таи бе- 
да, а с устните си предлага спасение, мами 
и чрез движения и чрез държание прикрива 

Премъдрост Солом., H, 23, и др. ? Cpe. Битне, 1, 27—28; Пре- 
3 Дяволът. з Аполон тук „е символ на слънцето 5 Очевидно 34- 

ел.; IX, 28 сл,“ Йов, ХХ, 12. 
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тоїс oqijuaco, ёҳеёниђдеї, А дофдова. ti удо обі te- 

Дет; ті дай об охёлтєтоє vv. éyouévoy dncoeías xat 

qóvov; xal тобта Туа и; Uy духодлдото тарта 

xol ато» ariza оттолойвотесй, Гуа жк бос Egoi 

rò xol yàouc ebuagartóttoor, ГУ pis убаф 

ха тобто ceyór ход Ки’ xoi Данек кор пр 

тоа тр parolar, длайврт 98 сле ВіВдор тфу om- 

гоно» xoig дойрощ Флолвилоивуос Од Ро Aya- 

86 хеіиғуа eir xal dxoíoyg то Ййроо» гр» ох 

длатобивтос, Ра лбдз та Kooíoov xoi Пой- 

xoárovc xal дохбивтос xal otyóusvoc. ÖA таде 724 

“Е тр лаїдес лошите те xoi. паоубуто», éet 

xoi деб» róv oboarór ézAuoowr (0 тўс abvovo- 

nias! бе uiv quionokíéucw, Фе È пари», биос 

uxáv, &ullotÀor, иб До» дралуебутоу тду “doy” 

j тўс xwíoons Óopouwouérow, iAooouérns нео! 

холуфі\ фу д8 rà лоалдтила отавыз хо науи, 

лоте (v еорребќове tù шиңиота. Alkoi uiv ab- 

roig Üeoic иа) obôsvòs РАототтос дле оти xoi 

дял фадтаг то удо хохд” Фе доритот, дуилботото”. 

X. 'Husic дё — oi тоб хапоб vóuov xat tj. 

xamorépag влоййс падтаї, oí vot sigipoxo$ xai nogov 

xai талеиффоотос ифои, oi vv Здлповаббуто» 

xai добрее» иод ФАвобтео» xoi теобтойътот 

Рдеовбуводо: ддосхбигроь xoi rois qíAow riy yu- 

уђу ши xai вика roig дууаовйото, ко ёт 

и дот, of вдбтес, би Фото б robs воро! софи- 

Cóuerog xoi Óoacoóuevos évvéyvovc xat бей» gr 

xovar® ка! Фдлофдойз квото xard tå oya ab- 

тоб — roi лойвшорс xal tó те xa биитф? xai 

дуа/буож долаодигда; wmmén ипдонфв, ддейфог, 
в? xal лоофс дивбтис ovvammézünuer, сйс yao 

аі aláoews єї мой uh ПАРИ  ueriyoutv, ALA 

об» &mavagÜévreg ипиви ппосувудвещие». воп xai 

двобутас Covootgvat xai oriyat тфу cÈ ляодтаж 

dopaAéíctepov xod дубтвоог. 

0 KL АДР rà уйу marsxtéov тедобивта ха 
zooÓsxréov tà rfj; ootis  PxÓgAówgor бле» ydo 

лом, X. 3; Матей, XXIII, 35. 
XI, 8 ca; XVI, 8; XX, 12 eu, 15. 
текста от Е. Kurtz: B. Z., IV (1894), p. 616. 
Homeri 1Наѕ, I, 317. в Срв. Migne, 

| Иоаново посл., Ш, 11; I Послан, към тесал., IV, 9. 

Иоан, XV, 12—18. п Срв. 
Послан. към коринт., П 19—21. 
4; Pyma, П, 6 ca. 

De pace cum Bulgaris homilia --- 

1 Срв. Псалми, XLVIIL 17—21; XXXVI, 2;] Петрово посл., 

мата първи удийци в историята на човечеството Каин я Ламех вж.: 
3 Към това вж. Псалми, LXVIIE 29; 

t Срв. Матей, XXV. 31 ся. 
в Вж. за това Herodot. Hist, 1, 86—90, 153, 155 etc. 

P. Gr. CXI, cot. 321 А. 

Матей, XXVII, 32; Марк, XV, 21. № Срв. Йов, V, 12 ca; 
13 Срв. Матей, VI, 4, 

15 Cps. Матей, V, 44; Лука, VI, 

Слово за мира с България 

мисълта си и говори противното. Прочее, що 

ли не върши? Що впрочем не замисля ги- 

белно и пагубно? И за какво върши това? 
За да го обгърне в пазвата си и сам ведна- 
га да погине, за да придобие слава, която 
повяхва по-лесно и от тревата, за да се 
запише на земята и може би подобно на 
Каин и Ламех? и подобните тям, за да бъде 

 sanuueH от книгата на спасените? и отреден 

с козите, за да каже, че има натрупани 60- 
гатствай, но при смъртта си да чуе „безумецо“; 

да изпита мъките на Крез и Поликрат" —бидей- 

ки управляван и мъртъв. Обаче подобни неща 
вършеха и изпитваха елините, ако и да из- 
пълниха небето с божества - о самоуправ- 
ство! — от които едни бяха войнствени, други 
свадливи, раздорни, коварни, повече дъхащи 
брак, отколкото да поемат извиващия се в 

дима жертвен мирис. Когато първообрази им 

бяха разпри и борби, то как биха могли да 

бъдат миролюбиви техните подобия |люде- 
те"? Обаче те заедно със самите им бого- 
ве — без никой да ги гони -- са прогонени 
и премахнати. Защото злото е нещо несъще- 
ствуваню и недействително?. 

X. А ние, учениците на новия закон и на 
най-новата повеля, посветените на мирния”, 

благия и смиреномъдрия, поучаваните да се 

молим за ония, които ни пакостят, за нена- 
вистниците, притеснителите и мъчителите, а за 
приятелите да полагаме душата CH и да се под- 
даваме на онези, които вършат принуда над 
нас", и още повече знаещите, че съществува 

вразумител на мъдруващите и задържащ хи- 

трите, който вижда в тайна? и въздава 

всекиму според делата му", ние ще обичаме 
ли враговете си като себе си й съответно на 
това! ? Никога по-нататък и по никакъв на- 
чин, братя, да не стане това, обаче ако до- 
някъде се спречкаме с тях --. защото сме : 
OT същия състав, ако и да не споделяме тях- 
ната измама, то когато отвово бъдат приве- 
дени към нас, повече да He се разлъчваме. 

Възможно е даже падналите да се вдигнат й 
да застанат по-здраво и по-високо от онези, 
които не са падали. 

ХІ Трябва обаче да се възвърнем към 
снова, що сега се върши, и да покажем по- 

V, 24. 2 Относно упоменанията за два- = 
Битие, IV, 1 cr, 8 сл.; Премъдрост Co- 
Изход, XXXIL 32—33; Апокал,, Ш, 5; 
5 Срв, Лука, ХП, 18 сл. Поправка към 

* Срв. 
9 Срв. Йоан, ХШ, 34—85; XV, 12 съ; 17; 

15 Загатвания из Матей, V, 39—48; Лука, VI, 27 cm; 
Пеалми, XCII, 11; 1 

18, М Срв. Матей, VI, 4; XVE 27 ; Псалми, XXVII, 
27: Посл. към галат., V, 14. | 
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dógiov  дидвотвоо». imei ðk то лбу oùg olov 

те датооудош ий xa та побтвдоу» — nagoÓet- 

Ёаутас, та доби Фос uy xa тас дава xai та 

al'ua лапаотпаотас ко! деу zal бло Éxtira те 

zooífh; хай táð ném обто uo Óoxsi диайвтво? 

eva, тор Aóyov. беа та пибтвоа nála xat àv- 

до?ута слробхолтв», іууабе, TÜS ÖHUNS дори ет 

ro, tij; Влиддовос Padero. слота лаб Алдо 

xgi бобива xal àAsyónueva xut нета доб 

Óujysivo xoig лёоаоо. бте то отоололихот Ë- 

bvÜnitero Доза xal ооуеропдерву "Аутдофе, ко 

Лобко» ка Хоа» доло. беа at рани 

uoUcc, olov simeiv, ёлі yis вууахиготто хай 0 

“Аопс хатеттофоквто. бта” eic летатоо? ддои то 

dquAóoopov xoi лаой rò Ópvóc axóros roula, xu- 

та ту» паооциир, xai Boigoew yet oec &&wooeronxictar- 

то. бте то zpvooUr yéroc énoAusíero xoà тд пб 

сув» eüOciuovia xul тб" eom dmó£avou. обто) 

nös врув xà пийтеда nála. студ ка! та Вок?- 

yágc» xoi loque. ко zs удо ог; ойети б- 

to» ab» zol Qep duy ма ünonaDórror uèr 

ўд 10 тфу диобовеон te xal помаде, USTAM- 

дбуго 06 тд тӯ уботос ғёауубАю». Вос uiv 1о0- 

дола тй геуй xoi б 9805 вбивирс ópÜaluos, yati- 

эу тр» ÜáAlacoav elge xai 6 пфобтос 25 оби 

ёфёоєто. 

XIL "Fus 0 6 xúĝos дутвестоалти ха! CAEH- 

éoys та тфЛажта, Ёде. re yevéoða хомс xai yt- 

xao. xà gtíoova «е той койоб пр Яхофовау 

qÜdcarros xal дю тобто 900$ то RÚTUVTES дло- 

BAéstorroc, elte тфу лодалтоиато» тиф" Oed na- 

oeot()rcoY xai то xérÓv тия нёс лсохайот HÉY CY, 

Ра тоїс Ó&voic хоилаййофиг», — фев uot той 

cmÉuntov  yérovs ко TÄS длобото" takurnwgias ! 

abríxa удо б quAoÓOo£íos zovapóc, 6 те лоосдойис 

торо», б beróc, й pàs — оба ко намота то» 

Атибу ve xoi тор "lorgov xàÀovei — tj то? 4g- 

yovtros  zugoosppó през xal 0, выброс, 000” 

xol ої Влёныга Годой ёлбдоуто. две оти то 

отёфо xai 6 роб ддоваиВейвто, oréqos б тр" Роб 

1 За Ахитофел вж. П Книга на царствата, 

думката вж. Zenobü, Vi, 12. 3 Вж. Homeri Шаз, 1, 

към римл., УШ, 28; IX, 4; Към ефес., 
Марко, 1, 1; Деяния, XV, 7. 
21: Йерем. XXV, 14 сл.; XXVII 28 сл.; XLIX, 12; LI, 

тибош, 176 sq. з На полете бележка: Хит. 

De pace cum Bulgaris homilia - 

в Срв. Homeri, lias, L 576. 

ясно причините на тържеството, тъй като 

всичко неясно бива неприятно. Гъй като вся- 

ко нещо може да бъде изяснено само ако 

бъде посочено и миналото, а това е възмож- 

но единствено, като се изложат поводите и 

причиките, отгде и как едните предхождат, 

а другите следват, така, струва ми се, тряб- 

ва да бъде подредено словото ми. Цъфтеше 
някога нашата държава и в цъфтеж напред- 
ваше, блестеше, пораждаше удивление със 

своето преуспяване и беше боготворена за- 

ради своя прираст. Когато я виждаха и го- 

вореха за нея, тя у всички пораждаше за- 
BHCT и с прослава се носеше името й по 
окрайнините. Тогава войската бе началству- 
вана от Лъва, съветник беше Ахитофел!, 
Дракон и Солон повеляваха. Тогава -- тъй 
да се рече митичните музи се показваха 
на земята, а Арес бе наранен. Тогава нелю- 
бомъдрието беше прокудено в адово лего- 
више, беззаконието — по поговорката -- под 
сянка лъбова? а ръцете на Bpuapui? бя- 

ха пратени на заточение. Тогава живееше 

златното поколение и всичко се радваше на 

благополучие и наслада от божествените да- 

рове. Такава бе някога. нашата държава. А 

заедно c Hes цъфтеше и се развиваше и 
държавата на българите. И защо пък не? 

Те също бидоха осиновени от нашия бог 

и, след като забравиха обичаите на черга- 

ри и скитници, дяха възприели благовестието 

на благодатта. До това време везните бя- 

ха равновесни, божественото око беше Ола- 

госклонно, покой обладаваше морето и 00- 

гатството от благоприятния вятър растеше. 

ХИ. Когато обаче зарчето ce преметна и 
теглилката се надигна, трябваше зло да 
настане и да победи по-дошото, било 

защото доброто бе стигнало своята точка н 
поради това се насочи към наклона надолу, 
било защото нашите прегрешения се разкри- 

ха пред бога и предизвикаха чашата на опия- 

нението", за да ce опием в злините. Горко 

ми, nero поколение“ и непрестанно бедст- 

вие! Защото веднага реката на славолюбие- \ 

-то, вихърът на първенството", дъждът, 

снегът — конто неща и дори по-силни раз- 

търсват Хемус и Дунава, - нахлуха в ду- 

щата на княза. Настана земетръс, който по- 

чувствуваха даже и онези, кокто обитават 

отвъд Херкулесовите стълбове. Веднага Upo- 

чее бяха издигнати победно венецът и пре- 

XV, 12 са.; XVL 15 ci; 1 Hapai, XXVII, 88—74. ° За ng- 
] 403; Hesiod. Theogon., 149, 714. 734. ! Cpns Посл. 

1, 1-5: Йоан, I, 12; I Иоанов, посл., Ш, 1. > Cps. Матей, IV, 23; 
г Cpe. Йезех., ХХШ, 31—38; Плач Йерем., IV, 

7, 39; Исая, Li, 21 сл. 3 Сов. Hesiod., "Кота маі 
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ane длеотефйуссв xai лод» ёлі yis ёррирв ха- 

опу“. vo EHS 9 длнос ха! ў йлоотаоіа наро», 1] 740 

dvábpgow ма та ofe ђ opouyis Pis puero xai 

дето то нано" ко TÀ увруциата тоё TERÓPYOS 

Pru. ий акте uiv vOv AATÉQU, ддетет дг 

то лице гоб 6 ФрраВф» тўс vióugoc. 

ХШ. O 98 — ка yao 9 zt90)jÓet, Метиувате- 

TL, etoyet TEOS тойс THS орухізтоо то ходтов ти 

пбу хаі то» ubro уафойиеоу, ó 92 тр тоб dÓov 

xvrép ovyxaAvTtÓusvOs той Guy eóprove айет ха! 

gc dogiv про фибри протебети. O 9 'forrerecve- 

та Вас би лроохететойи o cag: Фс доби, el ит ĝo- 

на OV рошавие длконотоу ?) Вос ти с TÒ EQO- 

ný ̂v Got дадция лдооко тая Ехе торс cvv EÓOTOVS, 

xai rig тас Редоционе те xal протдевс, tis дЕ таб 

érufovA dc éxel vov ёгаод ийаапо; о?да, qoi" 9 ut- 

дос, wéuuov T г” dgid uór xai иётоа Фол дооцк. айде 

ма) сос «ми та Вивпот üwjyavov, oic xai ха 

с диоон да Вог тот "Aóeo блехойе: те ка? áréo- 

zelher, GAZ И uiv rhy вот” nuc» кор бл at- 

тўс еп cup ueros, дотафастос TOTS OTGOLÓOTOUS 

Рохотатои, xal vois «бтое 0 dÓsÀgos греао iti- 

fac ovvomotyerat UD ло та огйлтов Augu» ка! 

доотохоате 0 Гедуос тр" Kön tQ rQ "goo ue 

топо), хо! гуа та akel a UYY тас ѓєоотехаѕ ме! qio- 

Форс BmioroÀAdc x tò бъивобхи ро Lixo utt 

dovós тр хота TO сбауув от ври ZUL поор- 

Риби те xal тъйва а ёлі тоїс лаообо: use ei ко” 

xal ueijowivevov at шас, тоё ovxoparvotr тас та 

той ходгоъс длбвруте, тойс Чвовшас &xetreo хо! 

“Роос, tovs 4óyo Zoxvégovs, Ёоуф дё Óeové- 

govc то? ладакблтонтос тобс восдеботтав хота 

Uc Вон с xol то пбу éavrotc алофёоозтас, гала 

ок убива тв ко! ёргодиеда ха cu oi al- 

»ovrec obor xor'ülAgAor районе толуб» 

mon burro. та muéreoa. 

XIV. "AAA ev cuiv á убо llocrsbc xai to? 

подоб  acopuAdTspoc, бс Владее Ао Ао 

1 Срв. Homeri ]ias, 11, 117; ХІ, 500. * Под 
з Ново загатване за „духовното родство“ между българи и ро- 

после изобщо, преносно, християнската Bapa 

меи. í Cpe. Homeri llias, V, 845. 
XXIL, 17; XXVII, 14; Исая, X, 20 и Ap. · * Срв: Исая, 

apa, H, 18. 8 Cps. Herodot., Ш, 153-—:60. 

DEDI Herod. Дан А 47; Zenobii, 1, 80. 

столът — венецът, който обезвенча Европа 

и повали на земята главите на мнозина". 

След това народът и още повече отстъпни- 

чеството, провъзгласяването и другите неща, 

чрез които бе оск вернен знакът”, станаха 

начало на злото, рожбата се отчужди от ро- 

дителя, отхвърли, от една страна, бащата, а, 

от друга, отхвърли духа — който e запогът 

на синовността?. 
ХШ. А този, който наистина предварител- 

но знае, се осведомява, отстранява между 

това сенаторите, оказва почит към царската 

власт и онзи, който е обдарен с нея, от дру- 

га страна, като се крие под шапка невидим- 

ка, кани сътрапезници, предлага насила до- 

говор, или пък се противопоставя, като зая- 

вява ясно да му бъде оказваво поклонение 

като на цар, въпреки че не е позволено не- 

ромеец да управлява ромеите, или пък нас- 

скоро след това, като си поставя въобра- 

жаем за себе си царски венец, приема Cb- 

трапезниците да му се покланяг. И кой ще 

изброи неговите предупреждения, предложе- 

ния и злоумиш ления ? Зная — казва митът? 

броя на пясъка? и морската шир, HO е 

невъзможно да се знаят средствата на того- 

ва, чрез които цял живот и без верига. бе 

задържан Адер. Онзи обаче, който почиташе ` 

мира и още повече от него бе почитан, 

безметежен застана при безметежните, а 

братът, следвайки го по стъпките My, си 

отиде заедно с него, като остави скип- 

търа на сина и подпали знатната мла- 

деж, която държеше за младия. И нека 

премълча по-нататък: свещенослужителските 

и боголюбиви послания, това, че привеждаха, 

тълкуваха и като нещо, което добре е било 

предсказано и се е изпълнило в настоящите 

кръвопролития казаното според евангелието, 

че „вълк ще пасе с агне в мир“", после 

издайниците на царските тайни, тези Иере- 
xus и Исаевци за него? Зопирите“ на 

дума, а на дело по-боязливи от надничащия, 

съветниците против сената, които всичко по- 

хишават за себе си, както и другите неща, 

чрез които бяхме ограбвани и завличани, по- 

добво на опитите от вино едни срещу дру- 

ги пеехме и превръщахме нашата съдба в 

трагедия. 

XIV. Обаче дойде ни новият Протей", 

по-извратлив и от някогашния, който, без да 

думата офоа се разбира кр: ъстният зпак или печат, 

в Cpe. Битие, ХШ, 16; 

Х ; LXV, 25. 8 За това упоменания срв. Ш Ез- 

"n ndr e символ на изменчивост: вж, подробности Weit- 

sücker : Roscher, Lex., 1l, c. 3172 sq. На roteto: 6 Kearavtivoc 6 grat yoc. 

p 



- лотос» дӧн U cxextquévos au длотаиетовз, 
TOv Аротоб той ueyáAor Oeo? xai Хотђоос диб» 
хАйоот, то лейобсо» суобчаце, трил) &unyyéA- 
Лето xal akarya ys vuusiovusroc. zat ди дуавд- 
себ üÀAoxórovo 8» шоя Мидёивуос xat avto? 
жуєї тот áváyvpov xal торс лиодастуоортас хў” ёо) 

ха! тір ёолёос», оо, léga то уоиВоф лаоа- 
дас пропивъсо ката тоб ёх дориоб нотоб Фе устои 
xai дуофрелтев vi ному zal блауалте то 200, ой ха! 
vor ai qAóvec Óuxéovow Повестон. 

ХУ. "Ела òè avol то nõo дусомайажо", ÈE 
Едотос дусйаиваъв Өедс тд» Meo? xol tais êru- 
отйтоиѕ пгоибф то 'logarnA wéoow iion тур 
ой?» овващ, тот Bagad сжош, rohz тоютатах 
албоо: xoà то "lox oixor $uavaoconctua. èr- 
те де» xal cb убие» Nuets, та брода ру 
бетов — вос cvouícu, флоти, Óravouat, fov- 
Aevtüout, QÓQoL KVATÓUEVOL TÒ Яфжо” > тираъуой- 
исто», Natnoato диодоёобуте$, то dzso(aciuotor for- 
Üoóuevor, ої тўс довтейс вю tuals, £v диша то 4иотоот, 
tò лб» ёлі удър xA» dvogüoíusvor. rò цео” ai 
móc тд хатєлеїуоу stosofeicu, уб» uiv Пдогоаь, viw 

0? orivrovoat, кой zóre иёу пхообоси, xoi тоте д2 Vag- 
Góvovoa,  ónolsíqovon,  soooáyovoo, — nAívovoat, 
лола от woog, (Y i£» тобло то» Pioa ngoc- 
абоутог торс ydo mowdAow 10 uovosðès докдо- 

цоотаг, 0 било кб" исторе? ти. тоойто” до 
6 лоййтролос. 

AVI. Kal xaoovowoac sÓf£ I поокайв еи то 
хобтов. xat () тр Риби потее xal увъусидтгитос! 

1j нё” yàp Oso тр дЕ хор бай" лвлобдос, xal 
tò Войо” во дафу аби обо» 1} длой ова 070 
дотратб”, айде xara tòr ЛайЮ onAfovuéroi tois 
Фдоабо &Óvras, — ó Ó' otov tóv [od аховоие», 
шеті rác Фогоу ас ёле, xol то» бл а" xoor- 
уооиёроу ini пр фа в ype, май лой иё” 
BaoBao(tcwv, akei дё coAomirov, спа то дёоу 
axoúoas, rj ботсоша ФДайвави ovrÜsic nalLár- 
сети. хай болео và vOv Эно» Фибтвоа ёлду 
алорфо: toic Ва Йото лоде та Вёл д:ауоуігоутои, - 
афто ха! ойтос иєтд ts Руйоас влохоопобес toic 
Ógvuoig тду xóAÀo» dnéoxinpe. тр иё оўу "едоа! 
лада ивт то xoicuu xal тур ёлалуоіау бис 
оби ва Өвос ойдЕ вие мо" ята : оймву si 
убо TÒ S Агуйлтое лафште та одйою», sts aiuáreov 
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умее и без да знае как да постави камък 
върху камък в бащиния дом, възвести, че 
ще запази и като го запази, ще разшири 
жребия, избрания дял на Христа, великия бог 
и нап спасител. И като положи в душата 
си замисли, подготвя собствената си гибел!. 
След като поверява разположените на изток 
и запад |войски}, уви! на страхливия си зет 
като вожд, отправи се против дивия вепър, 
хвърля прах и запалва огън, чийто пламъци 
неугаснали продягват и досега. 

ХУ. Понеже огънят с огън не се унищо- 
жава, бог издига из водата? Мойсея?, go- 
вежда го при измъчвания от приставниците4 
Израил, поставя го да загаси наследието, да 
възпре фараона, да отблъсне приставници- 
те? и да спаси дома на Якова. След това — 
ако ние прочее замълчим, бездушните твари 
ще възгласят това! -— веднага настанаха 
доброзаконие, почести, пиедрости, събрания, 
намалени бяха данъците, несправедливото бе 
потискано, назарейството? стана единодуш- 
но, спокойното бе закриляно, добродетелни- 
те люде бяха на почит, невежото изпадна в 
безчестие, всизко принизено бе възправено. 
Най-главното — пратеничествата относно край- 
ната необходимост, cera радваши, сега въз- 
пиращи, после застрашителни, друг път на- 
сърчителни, подтикващи, привличащи, опитва- 
щи всякакъв способ", за да принудят хищ- 
ника към едно поведение —— защото едно- 
образното не се съгласува с мзоголикото, 
ако и то явно да се променя. Защото такова 
нещо представя многоликият. 

XVI. И като пристигна, веднага призова 
владетеля. И, o вяра и благоденствие ваше! 
Чрез нея се довери богу, чрез него вам, по- 
каза на дело казаното? „желая аз спасител 
да бъда на народа или да загина“19, излезе 
невъоръжен подобно на Massal, облякъл 
бляскави ризници, а другият, както научава- 
ме, пристига със самохвалство, предхождан 
от войски, пристъпва за приятелство, приказ- 
ва много на варварски, а още повече на раз- 
вален гръцки език, после изслушва това, що 
бе потребно, скланя да преговаря на следния 
ден и се отдалечава. И както най-свирепите 
измежду зверовете, когато изпаднат в за- 
труднение пред онези, които ги нападнаг, поч- 
ват да се борят срещу стрелите, така и той, 
прогонен с омраза — изригна своята жлъч 
върху горите. И тъй, бог не допусна Иесее- 

1 Подумка за тези, KOHTO сами си навличат беда. Вж. Zenobii, XI, 55; Diogen. 1, 25. ? Загатвания 
из.: Изход, Ц, Е ex, 10. 

Изход, V, 14. $ QCps. Лука, XIX. 40. 

VII, 4. " Срв. Homeri аз, 1, 117. 
Голиат: Г Книга на царств, XVII, 1 сл. 

5 На полето на ръкописа: "Родатог. 
’ За тълкуването на термина назарей, назарейство (в смисъл 

на иночество) вж. Дуйчев, Из старата българска книжнина, П, стр. 380, S За подумката вж. Macar.” 
1 Cos. І Книга na макав., VI, 44. 

t Cps. Изход, I, 11; V, 6. 10. 5 Срв. 

! За историята на Давид H 
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хегоа лооспавта 1Ф uévrot лошо! тедёсғи то Воуо? 

лоотоблетак, lows ди т» тообта» дуёларос. ovo 

нов дож ма одтдр ёЕ Hus voc тооттоис EVAG- 

худата sic те oft селтду ёоуо» об лавабёёао- 

ва. до то афтоб ид до» ёлеодохеї ле! zaro- 

бои то Вобдяша. 

XVI. "Ние ofr айтомойос, би ister то p- 

unua. хай биєїс то латофоу тейфот gega блаота- 

cavtec и 8801 yelin лооолтбёаутес zal yepol 

хегра — Aaflóvrec, ёлысооде ётотдосоде, хо! 

oi Абуо uer vo? Róyov ка! кафе 5 Oum 

&unqgayítevai. обто 1086 zal оцигоо» tà пиетеда. 

обто xarà тоб weíxovc кос. лодиейа xoi ката 

tc дос отд» ледіолто» Фупуврашет ха! AE 

qujvausr o хотай Асо» Флёр ЧАИ, ob икта 

тўс üqgocórnc êr офофооабур, ob тц Фос 

óuóxAnoou oi  évsÓpsóorrec отуғдоєбоутес̧, ol 

ива тўс длозоис ёр биогощ. xai Гуа лайт 

да то megugapic — dvaxvxAOusv ёлі тов ač- 

тойс, oi той ròc дижфтати, ob Ówupeüérreg xu- 

xc хойфс ovrupoóusro, oi те dAnüeiac хота 

tof weídouz, *IspovoaAnu xal Хоийова ocvrouot, 

лбртес̧ [v коб quiaósAqíac xai онокойк. 

ХҮШ. Рама ха ó DAésOY, c:popA6éceY. &ig- 

vate, Фи tàs &оотас cov фиокелв ети, лолуатй- 

облонс @уё 0с логпубовс, лого và до cov 
оре xul биофооббуце а? ñyogal cov. об ий 
лоообфов дер «с maAaímow, ди Kúgos re- 
Axworo (до? та бота та джоходтоибиа лаой то? 
йду” xai бяниа офока xal Óéoua xai тёуортас 
лвеоваййвта, ка 0 охов laxo поодавф» бод 
тр» дуботаою" и viov 1) Фохати ддоба тоб охот 
Койо: ёлёо cv лобтт би еддӧхңок  KÜpoc. 
йом uir abo xal rà uetéoo0a кабдаослеоа xai 

| Под името Йесеево чедо e посочен Давид: Н Книга на царствата, ХХ, 1; 

Слово за мира с Бълггрия 

вото чедо, дори и след като то получи IO- 

мазването и вдъхването, дори основа да по- 

ложи на дома? Защото, ако се отхвърли 

желязото от Египет, как nie се допусне кър- 

ватата ръка? Обаче на неговия син се раз- 

решава това дело, може би защото е неопет- 

нен от тези кърви. Ето точно така, смя- 

там, той, който от младост бе привикнал с 

тези кърви, не бе допуснат към така свеще- 

ното дело. Поради това (бог) благоизволи 

по-скоро чрез сина да се изпълни неговата 

воля“. Я 

XVI. И той дойде самоволно, защото MOA- 

тикът идва свише. И вие, като разрушихте 

с ръце бащината преграда, положихте устни 

на устни, хванахте ръка с ръце, убедихте се, 

yBepuxre се. След предложението последва- 

ха преговорите, договорът бе здраво запеча- 

тан. Такива са нашите дела вчера и днес. 

Така ние спечелихме победа срещу свадата, 

излигнахме забележителен стълб над враж- 

дата. Ние, които бяхме едни против други, 

ce явихме едни за други, безумните -- бла- 

горазумни, съвладетелите на договора, онези, 

който се дебнехме — заседаващи заедно, 
безразсъдните- в единомислие. М поради го- 

лямата радост да се върнем към същите не- 

ща--вие, които сме по-единни от единното, 
зле разединените — добре обединени, изра- 

зителите на истината — против лъжата, Epy- 

салим и Самария? приятели, всички в HO- 
востта на братолюбието и единомислието. 

ХУШ. Като предвижда това, също и про- 
рокът подканвав: Празнувай, Сионе, твоите 

празненства, устройвай многолюдни търже- 

ства. Изпълват ce с мир твоите предели и 

тържищата ти с единодушие. Да не побягнат, 

за да се върнат към старото, защото бог 
препятствува. Погледни: той облича в плът, 
кожа и жили разпилените и изсъхнали кости 
в преизподнята, и домът на Якова, който е 
изпреварил, вижда възкресението. И сега 
последната слава на дома господен надмина- 
ва някогашната слава, защото господ благо- 
изволи така. Сега въздухът и висините са 

XXIIL, 1. ? Вж. И Книга 

на царствата, VIU, 1 c3.; ХІ, 1 сл.: XH. 26 ca; XVI, 7—8; Ш Книга на царствата, V, 2- 5; VIL 16 сл. Да- 

вид не бил допуснат да построи храма поради пролетите or него кърви, ? На Соломона било позволено 

поради неговото миролюбие : вж. Паралип., XXH, 7; ХХУШ, З сл. Общо за успорелиците със съграждането ма 

ерусалимския храм вж.: П Книга ma парствата, VIL 5 cz; XXIV, 17 cs; 1 Паралии., XVIL, 1 сл. В текста на 

Словото се загатва за строежа на жертвеници и светилници бсз употреба на желязо, донасяно най-често от Еги- 

ner: вж. Второзак. XXVII 5; Исус Нав, ҮШ, 81; XXII, 8; Изход, XX, 25; III Книга на царствата, VL ет, ; 

X, 21, 27 сп. Авторът на Словото e съчетал сведенията Ha } Парал., XXIL 7 сл. и Ш Книга на парствата, VI, 

1 ea. + Според Ш Книга на царствата, VHI, 26, 56, чрез съграждането на срусалимския храм от Соло- 

мон била изпълнена божията воля. ^ Авторът уподобява враждата между българи и ромеи на враждата между 

Ерусалим и Самария: вж. това Ш Книга на царствата, XVI, 24 cm; XX, 43; XX] 16; ТУ Книга на царствата, 

V, 22; XH, 1 сл.; XIII, 1 сл.; ХІ, 1 сл. Матей, X, 5; Лука, X, 38 сл. в Срв. Наум, I, 15. ? Срв. Иезе- 

кинл, XXXVII, 3 сл.: 14; Йов, X—XI; Исая, XXVI, 19; Йезек., XXXIX, 25. 
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10 vie подофло" àvÉnoórteoor. dou дё xai хођуш 
лпработ лотциобтедо” zu y ка далаова та 
éavtõv додоробтгооу véuovow. йот дЕ доб др 
Әс, йхот иё» тв gége Вайфтотс, иёоц дё nerio- 
gas, zal та Фобимата roig cóxow xarapuobretat. 
„бу Xj nomia вухотога сета zal ПедбМмо" то 
xai gopor бледи то, хай аренде тр» уђу, ка 
xaraüpalórea фота xal коблта олборота, иа ё&6- 
favre то» Фрей" Фодрча xui торс вик ovy- 

товфетац. эў” óÓol cxAijovow ддолдов" ха Auro 

xal ибохо vaic уйлес лелохотбфов. S дото 
xal лай! лвоудс ÓÀzóg бна дкобвии! viv то 
yous длойбети yogar ка! етос болго Факс 
pičera, ка! поїдес дудобота ха ob tie 101 
лоуобою дифитоа. убу ха! лаођдёуоь vj Мос 
стугоубито Magdu Hyvoòyr ovo бос хо! 
а дов двуфивнш тор ката тўс вудоаз ховепогой 
mixov, уби zal то ври теолрот xal то uova 
геолудтвоо" ка! дудоолои xarà тойв лао uaz- 
оойкбтеро. otw zárto уви, обто убре zai 

то’ aluo» тобто» Avvurel zat добасето. ol vs 
"Ávap uóror olucifovo: xai оифботош, oi xal nó- 
зо т Руф тӯ hun óguoroí(as тос zagóíus дрн 

Өте. 

ХІХ. Kai тіс брор тўс elońvne вит, TÉS 
92 дуо таблу длёмле ðótar вит rois #89 соро? - 
ап ёліръуо»; Фойоиф" 6 Давід Ваойебтатот обу 
би софа» xol Ваойно" ijouooto, в Аба Sarar 
авто фа Blov ох mr. verehet yao авто я пос 
соңу (дкобав;) #0с 6 лородс týs овтрис ope- 
с?) Мота. xal Гта та лам Ода capáycousr 
ci лед tas ёилоріас xal хороос Фото л0о- 

би  ÉCyorvrec, оби Том то Фафооо». | óÓor- 
лброс хор Ев тото zóvov ка до” даотцияа 
тва: zal подс ФА Дос био, прог xai 
дайалос zal хоната» хотофоотобоп Öter  Óuo- 
wüxes бу ботто. хай Owosiduu, Е u 
óuorgózovs Фоидоотиш  Тллот, лага’ торс 
drrríyvovg блговодойтии; xot ффо xaĝóżov, 
sbóatuovttovoo Ery xat лдйис, uic орут ngos- 
влихадико. ray ó uos то од xai AÉyj хе 
балота кор tòr кой fva лей tO xow ovu- 
qporeiv блодеіуиат, rotovc блолтцоов uiv EF и 
лодёшох. оъуаоліге 08 xat Ведс. sl удо МЕТОХГ 

по-чисти, лицето на земята e по-цветущо!. 
Сега и изворите бликат по-пивка вода, а зе- 
мята и морето по-щедро раздават своите бла- 
ra. Сега и дъбът наистина на върха си HO- 
си жълъди, a в средата пчели. Дребният до- 
битък е притиснат от тежестта на руната си. 
Сега се поселва поселение: поставят основа, 
полагат отгоре покрив, издигат земята, за- 
равят растения и заравят семена, очистват от 
съдините паяжината и заживяват с надежди. 
Сега пътищата се пълнят с пътници, а агън- 
ци и юници подскачат по долините. Колко 
сладко и приятно отново се чува вървежът 
на кола! Сега старецът смъква от себе си 
старостта и като орел се подмладява”, де- 
цата възмъжават, а младите неуморно се 
трудят. Сега и девици, съпровождащи 
Мойсеевата Мариам“, звънлива песен пеят 
и, заловени една за друга, напяват победна 
песен над враждата”. Сега и съществувание- 
то е приятно, животът е още по-приятен и 
людете, подобно на някогашните, са по-дъл- 
голетни. Така всичко младее, така се наслаж- 
дава, възпява и прославя причината на тези 
неща. Само потомците на Агар ридаят и 
ще ридаят: при самия слух за нашето еди- 
нодушие сърцата им се изтръгват! 

XIX. M кой ще ce извиси извън мира, кой 
без него е оставил слава, която да не бъде 
порицавана от благоразумните? Соломон Да- 
видовият син е кай-царствен не защото съ- 
чета в себе си мъдрост и власт, но защото 
през целия му живот в него сатаната не се 
всели. „Ще изгрее за него прочее множество 
мир — чуваш ли? — преди светилото на 
луната да погасне“. И нека приведем об- 

щопознати примери: Онези, който се зани- 

мават с търговия и са съдружници, когато 
имат еднакво желание, не познават несъгла- 

cuero. Взаимното съгласие облекчава за път- 
ниците бремето и скъсява разстоянието. Мо- 
реплавателите презират буря и вълнение, ко- 
гато единодушно се съзтезават. А надбегва- 
чите с колесници как биха могли да над- 
бягат съперниците си, ако не нагласят еднак- 

BH по нрав коне? И нека кажа с една дума, 
благоденствуват онези народи и градове, 
сред които царува мирът. Когато народът 
говори и върши едно и също, това принуж- 
дава всяко отделно лице да мисли по 0 
щия пример, и тези люде вдъхват страх, ако 

се яви враг [срещу тях], а и бог ги закриля. 

! Описаниего на благотворните сетнини па мира е изградено върху цитати от Писанието: Йерем., XXIX, 

6, 28; XXXV, 7; Амос, IX, 
XXVII, 10. 
LXII, 20—22. 
сестра Мариам вж. Изход, XV, 20 сл. 

< м. 

: Числа, ХИ, 1 сл. 
съпровождат царкинята при обручевие; срв. още Исая, LXI, 10. 

13 Гръцки извори за българската исгория, V 

14; Йсая, XXXIII 8; Съдии, V, 6; 
За този поетичен образ срв. Псалми, СИ, 5; Йсая: 

3 В изданието на текста y Успенски. тук има разместване на редовете. 

Плач Йерем., 1, 4; Псалми, СХШ, 4—6; Йсая, 
XL, 31. Общо за целия пасаж вж. Йсая, 

1 За Мойсеевата 
> Според Псалми, XLIV, 19—16, девици 

г Срв. Нсалми, LXXI, 5, 7. 
ХХ, 1 си, 

в Capeu арабите. 
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óóo cvuggórcr бойтаь боф coLvarügcnor ahy- 

Qo uatos. : 

XX. Er ób Óei и ко r'dvovoía биол — 

1ў удо тоў хохоб ладађёов tò хадду ёидудАбтгоо 

xal Ма тобто xol офогтотвоо” — тоў AMijóove Ай- 

Ве uor xal тоос Iléocas, уу та» те "Aoíag 67- 

bubreg te Едуф» Ğìxuúóreod тв xal ioyvoóreoa. 

oi тўс єѓођуңс Tòr móAeucv лоостцофивуос и TÅ- 

де иё” обообутес, таде è хотаотоёфоутєс̧, obw 

огухолвстоафцоот, óc ипдЕ лторбооу abrotc tag- 

Qipa иде bBhaorãjou доду. xarà удо тд» лей- 

мес toónor б4бфрибо: деддотоду. Паодооѕ 0ё tors 

xatà ràc лбдас дхобойк» лазтойо» nokéuwY e Ón- 

цоуас oh yàg бло pvyóv йуооон Вбас, ойдЕ ða- 

cyítovow dpovoav, 0296 u tv тўс соус овйа- 

Гота, AR? Eu viuo тотос &írovon ддоота ®1- 

yovot, леона, Етлоцаувис, фоуов, д:0 во" 

гуобдеботос, où uù qáyoow #9» и) тф по биог 

vón tip кефайр врдофосовк. xal биос тў “Ро- 

чай» тлтңдёутес огун афто? 8206 xal тобуо- 

на поосапбдієоа». тё де robc neol vóv Nekor 

Onflatove дедото. #05 удо тов бибооқ GVV- 

Вито», viv те Хаюйиу Ввлетхоу хай тв а той 

Хейог &éuo»vo, nel ÓÈ ms égvotóü уса’ кой 

neol tobe yeltovas ёохабау, оте ijv Kaupócov 

стоте» xal tòr ÉxeiÜev тобтос длглодводта 

ведро", ob ту хафаЙ» обуви Óuípovotr. ó иё- 

rot rjv бро» Хобс alðégios nel кола Aaxzeðar 

uovicov àg&umve, piv uiv. блвовдуреу Ар тр ut- 

тёооо» xoi иной «вт тде изиайдас обрив, 

ёле} 98 то гоуо» игд tis абдодгіоѕ tàs итоадас 

ånoßaiðv 0098 „ис та Хобоа xaríAoDs. xal na- 

общи xà "Excoxáéovs ко lloÀoweizovc vr Од1- 

лодос, oi тўс COmfaíor доус пооиаудиетоь 07- 

AjAovs dvetiov. "ЕФ xal  KUgor тоу foyotow, 95 

Лаойф 10 ° Аотаёёобоо Мафводивуов xal ти» et- 

rvy(av o? ёоо», v дъотгхотуи meo» t àg- 

уй” поовЕбуцое. xci tòr Діра ?Дут го» дффиву, 

Защото, ако той се явява сред двама, KOH- 

то мислят еднакво!, колко повече ще се поя- 

ви сред многолюдно множество ! 

XX. Ако пък трябва да се изтъкне и про- 

тивното, защото доброто става по-явно В CH- 

поставка със Злото и поради това бива по-же- 

лано, вземи мидите и персите, народи най- 

богати, най-мъжествени и най-мощни сред 

народите на Азия. Те предпочели войната 

пред мира, сдно забравяйки, друго унищожа- 

вайки, така взаимно ce изтребили, щото He HM 

останал дори огненосец?, нито  Издънка, 

която да поникнез, а се унищожили“ като 

из корен бор. А знаем за партите, които оби- 

тават при Врататаб, че са били сръчни във 

всякакви военни дела. Защото те нито впря- 

гат под ярем волове, нито орат земята, нито 

почитат някое от мирните занимания, но още 

от невръстни свикват с лъкове, острят KO- 

пия, упражняват се в пеши и конни съзтеза- 

ния, в бягания и преследвания, не се хранят, 

докато по военен обичай не покрият глава- 

та си с пот. И въпреки това те били побе- 

дени от копието на ромеите, заедно с Oph- 

жията им погинало и тяхното име. liio 

пък изтребило обитаващите край Нил тиван- 

ци?" Прочее, докато ce спогаждали със 

своите съседи, Te владеели и Хризита“ и 

обладавали другите земи край Нил. А след 

като по някаква причина ce възгордели и за- 

почнали да злоумишляват против съседите 

си — знаете за похода на Камбиз и за връх. 

летялата оттогава върху тях гибел, OT която 

още не са вдигнали глава’. Високомерният 

Ксеркс!0, след като се разгневил против лаг 

кедемонците, поставил Отгоре над морето 

друга, колеблива земя и по чуден начин пре 

броявал своята войска". Когато начинание- 

то му заедно с високомерието пропаднало, 

той загубил безбройните мвожества и едва 

с няколко хиляди достигнал Суза”. Пропус- 

кам съдбата на Едиповите синове Етеокъл и 

Подиник, които, борейки се за властта над Тива, 

се погубили един другиго. Оставям и Кир Мла- 

ди, който враждувал с Артаксерксовия СИН 

Дарий, ке се задоволявал от своето щастие, 

погинал и предал властта на TOTORA, който ня- 

мал щастие (във войната). Оставям И либие- 

ua Антей, който погубвал свойте гости, до- 

1 Срв. Матей, XVIII, 20. ? Подумка, чрез която се изразява масълта за пълна гибел па една войска; 

вж. Zenobii, V, 34; Herodot., IX, 6. 

VIII, 85—86. 
4 3 Cpr. Herodot, VI, 87. 

5 Сиреч т. нар. Каспийски врата. $ Посочването на пълната гибел на един народ, при което 
i Срв. Иов, IV, 7; Псалми, I, 7; П Ездра, 

ез 

изчезвало и неговото нме, с изградено също на загатвания из Писанието: Йосуа, УП, 9; I Книга на царствота, 

XXIV, 22; Cupax, X, 15—17; Mon, XVII, 17. Става дума за войните на имп. Ираклий (610.--641) против пер- 

сите и спечелените от него победи. 7 За това вж. Heredot, 11, 15; Ш, 10. 

u За този поход вж, Herodot, Vll, 25, 26 $4. 

: 11 За начина на преброяването на войската: ibidem, VI, 89 sq. 

1? Суза е тогавашната столица на персийското царство. 

sq.; VI, 48; Plutarchus, Moral., 526 a. 

Ксеркса mx. Herodot., Vll, 33, 59 sq., 193 sq. 

$ Срв. Herodot. УП. 33 
13 За войните на 
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er El ра 2 А 2 T + J 1 А з „А 

бс дуобт тоб fCubevovuévovs бурё xat avtoş 

ёлаёеро дейс. "Ноахдгт тўс terias soot та &x(geiga. 
ис 6 tòr Фллоо nala, хоз àxáÜsxrov &xcivov 

xoi uagiudraroy obx влютоти, вс сҳедду Tiv ol- 
хоуиёут» zapaotgoáusros xal тф  Ónutovoyo ёлё- 
ulos|osro, би ий ий до» тб» убооу те уйе ènia- 

xóvato, дз обу Гнатоб тов vi» бофивётой v xei- 

vor cvrexttívsoÓQu. óatu; да xol (Oc лоо тф 
PA ла а а , 23 ГА 2 1" $ 

мудд u ths daÀgotac åadwaoĝa "Одъилвада те 

rhv unréoa xai Пеодіма" zai 'Avrímatgor тобс eru- 
:gós(ovc xal tò yévog биог ка vv Можедона? 
e^ 5 245 з ал 2 7 " - 

84р» алойдесву, иж амф cuwvówLvüértoc тоб 

ходтопс xai "Iraloiz cpoxooioartoc. 

XXL Тойба ъй тўс идоас айкеоа! olto 
ний тойс uuwrac cir», обто ÓehoUra: тобс aè- 
rH пооосо хотас, тообто TELE, тоайтис Пие 
weoi и tig siu Kogrüor Паббткооѕ оёх dxo- 
тодблшо" abti, обе 0648800, ов ris Удраѕ, об 
тйс Хиййдас abre, oO лфтоу атоло» бтолаяёоат 
Фупсомо; "Aqpiroo ддйцотов ка! лаоцхолох Or- 
тос мощ xdpoy ха лаоошав Фал ос, 6 дехоста- 

gias xal cxoAÉucr kor. пдцовс ай саооцио та 

тайтис длауодейвсот, б лоофиф» Масов, Å xa 

здтис, ў Өбоаде" вота удо rr тофтцс хахфи 

ядеш uiv дуйо, лдоо Ўдудобла» Фуода, ue- 

от) 08 дададса xai Auuéveg xal ó дуло тоҳд» tais 
ógvíOcov ürnÜ£csow, Руйойс xa ў х лос Óvod- 
vouos, ха xeíorov по иуђи)р xat ý дож £u yel- 
стос на! тд тбЛос ysipóregov tÒ опрувувс дищовт, 
тд дА орвюбс où лооовтоц. ті обҳі те? ТОР камдуу; 
латбоас вниз, zaióac д’алтеь хъиайес дудоъс, 
бокї уфоас, хотаотоєфеї пойис, Payas Üwngut, 
бе та офиота. до об” sicáuevor aoto Ñ нахуя 
хахбу хо! динфооф» ónocoo» она o^ хатахадо?ћ- 

пер abu) ве тду тфотаоо”, офи длорбпронеу sic 
то» Кговвоот, sic dÓov тина, “с Вдоадоо» ôy- 
Мас: ob осоо» xal Law xai душта yis ovr- 

хлироопофигу. дюодви, ob ходиойс xal Вар xoi 

ви. лоо xarà siga cvvezmihjoousv, сос Влатаст!- 
va fovvó» xoi атадовияу боос, лдэтор 00ёоу тоа- 
g'zepóv rs ха) Šyniótreoov, Pya хей толду ай 

1 Авторът na Словото дава отрицателна 
подумка вж. Zenobü, IV, 58. 
XII, 85, 108. 5 Cpe. Homeri Шаз, IX, 63. 
вин, VII, 25—27; МИЕ 29. 

преценка за делото на Александър Македонски. 

2 За митичната Хидра вж. Hesiod., Theogonia, 313. 
8 Към това вж. П Книга на царствата, ХУІІ, 17; Исус Ha- 

като най-сетне, сам гостуващ у Херакла, на- 
мерил възнаграждение за своето гостоприем- 
ство. Кой пък не знае за Филиповия CHH!, 
който — бидейки неудържим и най-войнст- 
вен, - след като покорил почти цялата все- 
лена, лохулил дори създателя, че не бил pas- 
ширил още повече земния кръг, тъй като 
видимият сега не бил достатъчен да се раз- 
простре с копието си? Обаче и така той ни- 
що не спечелил от своята алчност. Той по- 

губид майка си Олимпиада, своите сродници 
Пердика и Антипатър и заедно с тях своя 
род и цяла Македония. Веднага заедно с не- 

го се разпадало царството и преминало към 

италийците. 
ХХІ. Такава е наградата на враждата: 

Така тя почита онези, които я почитат, така 
удостоява онези, който й са предани — C 
такъв край, с такива отплати. И кой освен 
някой по-безумен от Корив? не би я смет- 
нал нещо отвратително и гибелно, по-без- 
смислено от самата Хидра? и от самата 
Сцила?, от всички чудовища? Наистина без- 
роден, беззаконник и безумен, обзет от 
BHereueHHe и опиянение e онзи, който обича 
враждата и войните. Изобилни са подумките 
с осъждане за нея: това е множеството на 
пророците, новият завет, старият завет, свет- 
ската мъдрост. Защото със злините й са из- 
пълнени всички земи, всички човешки тър- 
жища, пълно е морето и пристанищата, до- 
ри може би въздухът е изпълнен с борбите 
на птиците. Дори името на омразата е зло, 
именно споменът за нея е още по-лош, са- 
мото й начало е най-лошо, краят й още по- 
лош. Разлъчва сроднициге, не привлича дру- 
городците. Каква ли злина не извършва? 
Бащи разярява, разпалва чада, вълнува на- 
роди, разделя страни, унищожава градове, 
озверява души, погубва телата. И тъй като 

разбираме какво зло и причина за колко го- 

леми злочестини е враждата, нима He ще я 

провадим в преизподнята, не ще я отхвър- 
лим при цербера, в адските подземия, B без- 
дната на мрака? Нима не ще струпаме от- 

rope й грамада камъни и купчина пръст", 
не ще нахвърляме пънове, дървета и всичко, 
което ни попадне под ръка, та да се издиг- 
не хълм и да се възвиси планина, по-стръм- 
на и по-висока от всички планини, та дори 
и мнозина размирници, ако се опитат да я H3- 
влекат оттам, никога повече да не се по- 
каже. Нима, измъчвани от честите нейни 

? За тази 
+ Cps. Homeri Odys. 
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хбъта» uayziucr uipéu aov дарвтто у ov тр ovy~ 
ву а тб» dAyso' Y ливойвутес xai Хтоубѕ xat А 
паіооѕ xai тф»  Kéofnc хахб» ка Аоютогудус 
от xai TOY Аѓублтою sapor ид о» атр 
Вдей Е тисба; o^ та тб» лооудта»" дладъпойвътвс, 
olov xác пауцуйонев éxefras, таз Гоотде, viv Едет 
дсоѓау, тр" ФоуМа, tàs ддофелоос убитас xai 
биз Об, sita xal và убу ёлімовасоута пообали- 
Aoywáueror TAS AemAooías, тас обиро таз KU- 
ддивопас шофомас, пооофийабонЕйо xdi зоб» 
xal Ora xoi tàs aicÜucsus, вілей’, unðèr тб» tav- 
тис #05 zat делтой лаоадббиоди. 412 дъдрофотосс 
иё” кор тообо ка! Долодитоя ка! дходао- 
то ха! tj тоабту patola, да Pior và nokia tS 
zaxius брёхфооа капо Üpwiupeor лобо» ёла, 

Hastes дЕ те tr те eignrgs лаоахоңооие», i) па- 
gaAócoue», ї Доход ав ovvÜqxac Вафиейа, то 
dóóuzvor; ui ипдаибз, € qure ко! ддейфотие, 
00 tc cayárgs той .lóvov zal ws иво дос toñ... 
4 ви xal moo dAOusÜn тф кохф, оувтАийтов- 
uer, ойто yàg хай диоайототкоо tols ESAs доа- 
Üsinuer. oix Cou тб» dusircv офдёу диваоу дио- 
voíiuz TÒS Gyíoss quvAdoce, таб фафоойв ауоцоє?, 

xonoreéereu, usyaloyvyet, bvüuize tòr iov, оду 
плести’ бронз. té тв а Во cvráya xol åy- 
убие tòr Пудосолоу. olum ZvoirsAeiv xai ё’ 0до- 
я фДдатоибтри оби» xai ву 90 ёле ovredoi- 
асв Оф ка Oros, Às 9 две, тихо” ёувот. 
ёуб) аву об" xal тр вблоофйного" ÉyÜpur xai ос 
Я» elno us є0доуоу айдуивоб» & огфитв Фоайво- 
да тб халАіотюр tíÜsua( тв ха! бло деиои. yt- 
оа убо abo(atovoa дбодитос. пр” el uù quatnósc 
ис бло» таб vuvouías дуе xoi дор уйфа- 
са” olilar лооваййвти. ti дё oei оо xal и 

лооотеђей) oot подс тоабтр vyAGoouy, АТ та 
rob дототоб ВЕРН xal табта ustü xal бу ёита- 
otóvrow дъйойхе”, áx5xoos; вё дё jóyov ueyáłov 

діуа xai ёлёо vov OFS тв иш лаоахапреоѕ, TÒ 
JZovAAlovusror, Влифбети, o^ дё gooruoréov, обдЕ 

ното чудовище Химера вж.Нотме”? Шаз, VI, 719, 

бедствия, не ще се погнусим от нея повече, 
отколкото от Стикс! и от Химерата?, от 
най-лошите злини, от самите Лестриго- 
ни, от египетските беди? Нима като си 
спомним делата на нашите предци, сиреч 
онези тържества, празненствата, свободата, 
покоя, всенощните осветления и песнопения, 
после, като съобразим към това сегашните 
безобразия: опустошенията, риданията, всеки- 
дневните удийства, не ще ли предпазим и 
ума, и слуха, и сетивата, та, тъй да се рече, 
нищо от нея, дори и най-нищожната част да 
не бъде допусната? Или пък заедно с чо- 
векоубийци, взломници, грабители, разврат- 
ници и тям подобни — въпреки че много от 
проявите на злото приживе остават нераз- 
крити, ако н да са достойни за колко голе- 
ми награди! --- не ще разклатим и не ще 
нарушим нещо от делата на мира или ще 
бъдем според казаното неверни като лок- 
рийци в договорите? ? Не, по никакъв на- 

чин, о дружба и братство както от мре- 
жата на Словото и от жредия на (бога)... 
Обаче даже и някакси да се заплетем в зло- 
то, ние да почнем да скърбим. Така прочее 
в бъдеще да се покажем по-трудно подат- 
ливи за него. Измежду добрите неща няма 
нищо по-добро от единодущието. То запаз- 
ва отношенията, премахва разприте, вдъхва 
доброта, облагородява, урежда живота, не 
нарушава границите. И mo друго? Сбли- 
жава човек към бога и ангелите. Смятам, че 
то носи полза и когато пребивава във води- 
те и във въздуха, защото пребивава заед- 
но с бога и бог, както се признава, може би 
се таи в него. И тъй, аз пък мисля и пред- 
лагам като нещо най-добро да бъде унищо- 
жена, ако е възможно, незабавно дори и най- 
оправдателната и както някой би рекъл, 
най-основателната вражда, тъй като вражда- 
та, която е оставена за следния ден, трудно 
се разрушава. Освен гова някой, даже и да 
не е свадлив, поражда противозакония, а ка- 
то ги породи, проявява коварен език, що ще 
получиш и що ще отговориш на такъв език 
освен със стрелите на силния и след това, чу- 
ваш ли, Със запалени въглени?? Ако пък тя се 
поражда без голям повод и според поговор- 
ката за магарешка сянка и крив поглед, 
не е нужно дори да се обсъжда, нито да се 

1 Стикс е река в ада според вярванията на древните: Zomerí Шаѕ, VIII, 369; Odys., X, 514. 2 За мнтич- 
\ 9. З За тази подумка, чрез която се загатва за онези, които 

много лукавствуват и вършат злини, Ex. Zenobü, IV, 77. 1 Листригоните са били митичен народ в Сицилия 
и Южна Италия: вж. Homeri Odys., X, 119. 5 Чрез тази подумка се загатва за онези, които не спазват до- 
говорите: mx. Apostolii, X, 76; Diogen, VI, 17. Следващият текст e повреден. в Към това вж. Прилчи, 
XXVII, 22. 7 Образът е зает or Писанието. Мъдрост Сирах., УШ, 10; П Книга на царствата, XXII, 9; 
Псалми, XVE, 8, 12; СХХХІХ, 10 и др. 
дребулии : вж. Zenobi, VI, 28. 

С подумката се осмиват онези, които отдават голямо значение на 
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диаомелтво» тобто  éxeivo, 011° ийтоВоғі уоютво” разглежда това нещо, HO веднага да се при- 
лодс riv OuíAvow хой прокатавой xat тас pitas 
Фюотиттво». xoi yào Goyouéírow rr vóocv ката тбу 
або» toráueDa, йхийгоута упо поййд saoéystot 
лодудота. ѓлєі 98 бвбс гр" uiv, otov tim OMófhy 
дхобоце" Вуме, tT дЕ омууоовбва ђийсѕ дох 
xui дедохот бътл триото xüb TÒ айтд ка ов» 
xui qooveiv xu лад” xai &ursAsiv дупооото, ко 

ша», оѓо” eizeiv, рон" y. блеѓоо добие odc- 
нат, xal justis О лоосиубағо» бор ÖÓVUIUG ар 
ÉmOTUGHAEY. 

XXH. debre xai rai; ségato аби ču хоите 
rauer, атой Mooéos пъочиётог ин 19 мата 
roð "AuaAnz тбло lÀeovuérov то» ДОТОР. 
лодоувс ЗЕ айог xerobcaygoton cov, Kou, xui 
(де та xüéc eoru сотвотат@ cos cijusoow oë 
óiéovuey dfoviía xal оъуќотуце» вРдъжа oov, ёлі 
дЕ та йооласдёти ugin той афиигос to Хон 
отой gov sic OÓLoxAotur дочойотойивти. magus 
ха! 4900 uðs, kaytas xai ёліотоафеі< sragezxáie- 
605, влпосо0оз NUS Oc yovcóv кор ск PAPPP 
блерууаук. дТимодоройиева сос ка тў лодки 
xal тўс üxéosos tis удо дъатетоо t) béca cov 
TÓY коцийта», то 08 дот то» октош» oor 
ris é&viuyijaerat; №оАдааес xagðias дохбутоу dv ðè 
Роз иёс BovAevouévow, ВТА xa ó дадао- 
ONS хотеутасати 0040. вилувбв xol àvaxcvizus та 
Тпоаодиент парта cov блво Вутов xoi катайц- 
ро. ва vinys инбё’ 6 wy Воб. лелтотдева 
ђийѕ, unè пооомодтош rois agb ÓAotguacw, 
Ael дё угара» ve xa Ва” xai дхиабва rà дедоу- 
uéva 00: обивоот. вс а?йтдс ÈV TOOL оона те 
xai биоойбос zal Qui» tols cors добр & ool xai 
а Аз Ev важи на то Ër тото OÓmuiva ёл) 
goi xui nai» ддйкато» ма airo. 

1 Общо sa Ниоба вж. Roscher, Lex., Ш, 372 sqq. 

стъпи към разрешение и спогодба и да ce 
пресече в корените. Прочее и при начеващи- 
те бодести ние се борим с причините, защо- 
то, когато се засилят, създават много зат- 
руднения. Понеже бог я превърна (враждата 
в камък) така, както знаем за Ниоба!, а нам 
ни даде да пригласяме на мира, и като ни 
даде това, заповяда ни, дари ни еднакво да 
мислим, да говорим и да вършим и подели — 
тъй да се рече — една дума B безчетни 
тела. Затова ние чрез поощрения, колкото е 
възможно, да я укрепваме. 

22. Хайде и чрез молитвите да го укре- 
пим още повече, като сам Мойсей предвож- 
да и по чина, установен срещу Амалик?, 
умилостивява този, който е готов за помире- 
ние. Послушай от невещественото твое оби- 
тание, господи, и погледни: разединените 
вчера — съчетани в тебе днес; ние, който по- 
ради безумие се разделихме, сега поради твое- 
то благоволение се съединихме, а също и 
разкъсаните удове на тялото на твоя Хри- 
стос? съставени в една цялост. Ти ни Ha- 
каза и ни изцели, порица ни и призова раз- 
каялите се, пречисти ни като злато и огън“ 
и ни изведе в прохлада. Благодарим ти и за 
наказанието, и за изцелението. Кой прочее ще 
се взре в бездънието на твоите присъди, кой 
ще възпее множеството на твоите милосър- 
дия? Ти помиряваш сърцата на владетели- 
те’, постоянствуваш в решенията cH. Пове- 
ляващ — и морската буря утихвав, дъх- 
неш — и освежаваш повехналото. Всичко 
твое е свръх мисъл и разумие. Но направи 
още и това, щото нищо от онова, което не 
желаеш, да не измъчва, нито да изпадаме в 
предишните грешки, но винаги да живеят, да 
владеят, да възрастват и процъфтяват неща- 
та, които днес си решил. Ти сам си едино- 
роден и единосъщен в троица. Подай к нам, 
твоите люде, да бъдем единни в теб и по- 
между си, и това единение да трае в тебе н 
помежу ни безсмъртно и вечно“. 

? За Амалик вж. Битие, XIV, 7; XXXVI 12 сл.: 
изход, XVI], 8сл. Авторът на словото загатва за жеста на T. нар. оранта на Мойсея в борбата му против Ама- 
лик. Общо по това вж. C. Жебелев, Оранта. К вопросу о возкикновенин типа. Sem. Копйак., I (1927) p. 1 за. 
Bx. още Йсая, XVII, 8; 
ХИ, 4—5; I Посл. към 
в др. 

Псалми, IXXXVIB 10; 

XVI, 20 £x. 

CXII, 6; Исая, 1, 15. 
коринт., VI, 15—19; Ш, 16 сл. 

> Срв. Псалми, УП, 5, 13; ХХХИ, 10; Исая, XL, 23. 
ХХХІ, 39; Псалми, IXX, 20; Марко, IV, 39; Лука VII, 24—-25 и др. 7 

3 Към това срв. Послан. към римл.. 
t Срв. Псалми, LXV, 10- 12; Числа, ХХХІ, 22 сл. 

5 Cpe. Изход, XV, 10 cx; Второзкан., 
Към молитвата в Словото срв. Йоан, 



Х. ЖИТИЕ НА ГЕРМАН КОЗИНИТСКИ 

Че се зкае кога точно е живял, но ако се съди по данните на житието му, той се е родил 

вероятно около средата на IX в в Ерусалим. Авторът на неговото житие € неизвестен; 

той е бил вероятно негов ученик и сподвижник. 

дошъл в Източна Македония. През втората половина 
подвизавал в Палестина, след като 

на IX в. основал манастир югозападно от Драма. В житието 

данни както за топонимията, така и за занаятчийството в Източна Македония през 

Известно време Герман Козинитски се 

се съдържат интересни 

IX в. 

ИЗДАНИЯ: AASS, Maii t. Ш, Pariis et Romae, 1866, pp. 6—10, и латински превод : pp. 161 —160. 

КНИЖНИНА : Хр. Лопарев, Византийския жития святых, BBp, XIX (1912) crp. 110—113. — A. Рудаков, 

Очерки византийской культури по давным греческой агиография, Москва, 1917. — Krumbacher, GBL, рр. 198, 

199. — Г. Г. Литаврин, Крестьянство Западной и Югозападной Болгарии Xi—XH в., учзис XIV (1956), стр. 238. 

L. Dujcev, Une ambassade byzantine auprés des Serbes au IXe siecle, Зборник ралова 

кнь. 7, Београд, 1961, стр. 58—60. 

VITA SANCTI GERMANI 

Germanus in Macedoniam venit 

8. Обто niv обу тф пана Геоиоуф megi 

ziw elguuériv &oxoðyu púvôgav, xoi хоййс åvafá- 

cuc iv тй кооба OÓwwüeuérvq, хо! тейвотвойс 

йду хотастасеоюс длтоивуф (согахоотду удо fv ys- 

»оудс Eros) dela us буі влготдоо, длауаотпта: 

uiv abror Фмсидву, подс 08 10 ик Едобӧлт 

nche» ивоп диажейввета, ибигї уеб» ФЕ афтду 

холідо»" дусугбраъта, лаоа тол тож дуй tip Мат 

zeĝoviay боёш», Arrota robror 1? Өғоцңтооь. 

Каі offro uiv fj Ou. Аётӧс Ò оудаіс̧ ий Pelay 

elvai ijv аёту», ЧАДА senAacuérqr фло т00 novn- 

005, хайфс Табе’ abrós лови, eis йууедоу pw- 

TÒS ивгаохпиат Со» éavróv, охотос Фу, Huske тоб 

глагдуиятос (р. 7). 

9. ^AuéA& то ка айив Влифизар ом oiázteg xal 

лобіо" xai побойеу ydo б дарийоос dróoa тоа 

Византолошког института, 

ЖИТИЕ НА СВ. ГЕРМАН KO3H- 

HHTCKH 

Герман идва в Македония 

8. Когато блаженият Герман се подвиза- 

вал така в споменатата обител! и замислял 

в душата си красиви възходи, като достиг- 

нал до по-голяма зрелост (защото бил ста- 

над на тридесет години), някакво божествено 

видение My се явило, повелило му да се от- 

далечи оттам, да отиде в пределите на Ев- 

ропа и там, като въздигне от самите основи 

храм на една от македонските планини, да 

го посвети на богомайката. Такова прочее 

било видението. А той пренебрегнал повеле- 

нието, понеже сметнал, че това видение не е 

божествено, а скроено от дявола, който, 

както обикновено правел, се преобразявал на 

ангел на светлината, макар да бил мрак. 

9. Разбира се, |видението| отново се яви- 

ло, както и преди. Защото и преди това на 

дивния му се сторило, че видял на сън ня- 

i Касае ce за манастира Предтеча на река Йордан в Палестина, където Герман пребивавал известно време. 

2 Под македонски плавини тук вероятно сс 

се заключи, че той e обиколил тези планини, Krumbacher, 

Македония в кран на IX в. 

имат пред вид Кушница й Пангей. От текста на житието може да 

GBL, p. 196, смята, че Герман с основал манастир в 
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xarà robs (awovs бобу dóze, єрх ve отой» ифа 

sauéyor, xal tò &1005 é£acvoáztovra xoi то Ócóveoor 
биогоос &ópo. " Ecapareioa otv xal atus 1) дус Ovet- 

Обе тв abu пр лаоахођ», xai xaAematvoviu 

гохъта хо! twas ainyàs Владова... Аёуороа. 

„Ой хада oot тўс ларанойс nojoo та ёљлтциа“ ; 

"() дЕ „Ко! лоб yie, фин тф фогоивиф, тиухбва 0 
тблос ду éves; xai ns éxstoe ар она дутоб» tip 

noos ито» qégovoav, блин ve ооа» ёлі лоді, xal 
бис, ос dxoéco vOv Вие де” ágwyrovuévcov, drvo- 
ибор бо әттә; Под Óà тобтощ xal лбйеу 
ото uot zógoz дуадюибто», ёлі TO oyp НЕ 
„0с óflovio0 sémogoUrn;" Koi бе MÀ лодолооу- 
ибув, t; 98 дифВай с сиотвив дё, ёру xol náv- 
та oot Gæ увуцавтаь “О удо бедс кб" rois #ло- 
006 лдоо" оїдер sĉglozew, rois ёифбтоқ оё 

сода te xai Övráue. Е? fois ОЕ xal tò moun 
уубу тоб rózov лоой то доти, к — XmorónoAs 

óvouo, àquypévoc, Виде’ те доиде 8Р0 tro? 

дооъс, ob дай ав то’ vec Oveyeigot, спооегоц. 
РАД бате лофтео" sye тв, xol ир атое 

(р. 8). 

11. 80у obr о "Обоз дка, nspujiya 
uiv xol abus où шхобс т’ xagótav лб уао 
08: съууибиа» OÓutevyróuevos ofvos дуайбу, oic 
лод» cvvÓwuráuevoz xoóvov, ёлі тў” люверототр 
лообколтер Иша» тф тоб Ceo? 98 nooctíyucu 
леддоубу, xoi vols дао wv ивАдуто? aou- 
хадовивъос, qaí(ocv ўптето тис лодс та ЕФоолоти 

uton феообове, “Hy хо! бабе шохой те дале- 
офи пей, хой блох и) боле» fü», nebh три 
лоошар лоюбиєуос, vois "дос абтой хофивкос вс 
тобто лош, páre Uy XowvónoAn, sóvq те ий 
agoDvwuig алой шета  xoovexo0 даотђиолос TH 

ó6outopía oviueroovué&rov, Өвоб xatevðúvovtos та 

zavà tòr Лад афтоћ дивунота. llo0óuevos д8 
za цайб" пой tros тб» ётуюо» tÒ тп ró- 
ews брось yro той т slvat то @оть, ob лорд 
тўс дресос ёибздоре» ата» В. Тобто roivvuv 
надо» дарлоовпо, и Üv балов, хо лос» 
бо» £vrebOsv боиздеіс тоблото. “Ос дё кала 
xarà кобу Фотовфв, xal Got тойлото тої ÓÀow 

Пийтатос fj, ёфіотатси лайм» абтф xa^ Ünvovc 1) 
jela бус хот, кар Иж tiw бипхота» офто), 
saoao, aago то тўс ПолоМах бутхо? лооёбєо- 

какъв мъж, облечен в бяла дреха и със 
светъл образ; и |сега| за втори път видял 
подобно нещо. Прочее видението, като ce 
явило отново, упрекнало го за непослуша- 
нието му и като се показало, че е недоволно 
и му нанесло няколко удара казало: „Не е 
ли добро наказанието, |което| ти наложих за 
непослушанието ?" А той казал на явилия му 
се: „А къде на земята се намира мястото, 
за което казваш? И как ще пристигна там, 
без да знам [пътя|, който води за него ие 
много дълъг, и който, както чувам от идва- 
щите оттам, едва се изминава за цяла го- 
дина? А освен това, откъде ще взема сред- 
ства, тъй като за тази работа не разполагам 
с нито един обол1?“ А онзи казал: „Не се 
тревожи, не се колебай, вярвай и всичко ще 
ти бъде лесно. Защото бог може да намери 
изход дори и в безизходицата с мъдростта 
и силата, които са му присъщи. Ако пък ис- 
паш да узнаеш и името на мястото, то като 
тристигнеш до града на име Христопол”, OT- 
сам като тръгнеш, ще отидеш право на пла- 
нината, където трябва да съградиш храм. 
Но направи това на дело! На добър час и не 
се бави!“ 

11. Прочее преподобният, като тръгнал 
оттам, бил обладан от немалка скръб в CHp- 
цето. И как не? Така той се разделил със 
своите добри единомишленици, с които про- 
живял заедно много време и достигнал ду- 
ховна зрелост. Като се подчинил на божието 
повеление, я насърчен от надежди за пред- 
стоящите дела, с радост поел пътя за пре- 
делите на Европа. Karo преминал тоя път, 
преплувал голяма морска шир и където не 
могло да се плува, вървял пеша, като си 
служел за това със собствените си крака; 
така пристигнал в Христопол с голяма мъка 
и усърдие за време, което съответствувало 
на пътя, понеже бог напътствувал според 
Давида неговите стъпки. Като разпитал и 
научил от един от местните жители името 
на града, узнал, че това е градът, в който 
според видението незабавно трябвало да 
отиде. Ето защо, като узнал това, изпаднал 
в затруднение какво да прави и като тръгне 
оттук кой пьг да вземе. А когато размис- 
лял върху това и бил затруднен напълно на 
къде да тръгне, отново му се явило на сън 
онова видение, което премахнало затрудне- 
нието му, като казало да тръгне към плани- 

1 Обол -- дребна монета, която имала различна стойност. В случая житпеписецът с искал да каже, ҷо Гер» 

ман He е имал никакви пари в себе си. 
з Палестина. откъдето се отправил за Македония. 

2 Дн, Кавала. з Става дума за манастира Предтеча на p. #ордан 
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дек доо ик“ yeróuevov Ont тр» oixoÓonim TOŠ- 

лесби той зе (р. 8). 
19. Тобто тобт» дхобоас 0 Патно, 88i 

на абихо TÓC Хрютотяфесос Фи” Ппивод, хей да 

Финто» aeowtanjogc, лавой и 0005 figit ELTOL, 

дуцио? uiv ай ПолоМмав, cc б paves ZADNÉ- 

бев, KUTO тас ixfoÀAdc 82 vof llávaxos x£(uEvOY, 

лдғїу jj тертухоута стадюце длбуо" подутот tt- 

vóc, Ф тона doána. “O др хо vouícac jj ETE- 

оо» rivo | авто Éxcivo то Сулобиатот Гл’ айтог, 

лаооути шоубу €E спот тдолоу лат дао? 

єровїу ura дру sis oixodouly  qgoruorigotov. 

Плов» тоъ” xal биидхолноок бта» то 0055 

22 rà ийАюта, тоо тої аћтофбою лете ата 

Офлёо sion увудивуос, ха! ci zoíom той подуша- 

тос бре abraic ѓлитоёраѕ, тоте» ври хобе 

otov 08 xal tyren “Evier то ха добайетос, 

бос Totolv во» xat нео #5 длаоибе то Éoyov, 

dvdor тоб drdoov veùr даддиетос, zul тр APOE 

Мито! той Oo? Aóyov тобтоу домвофбавт, «5 #08 

yáo, цоъсбтотде те CM, xal ипдёза yow tòr ow- 

spanróuerow айтф той 20700, подови. тобто ÔÈ 

xal йлооос Еко" брало dvor, атохеоше tà te of- 

ходоийс &pyo(óntvos, ёл) rocoírow 00’ лёоас 

ióeÓróxero Воуо (р. 8 

13. Ene) 2 taŭro хай Voy siye t * Аа, 

xai 6 Абуос доу Фиат вос xafecráxs, йте xarà 

го дохойб» Веф sis Foyov ёиВеВииотос той гуу 

ойиотов, в лава TÄS Фурвос ËNETÁTTETO вс деъте- 

ооъс а ив дуфнав, по хо кота од, хохава!- 

vew dvayawttevat TAQA л000д0хіо». '() vàg parets 

abr "ArypeAos отб те vv Падсютрор ка? йлах 

xui дейтвооу, xui negl riy Хоотог лфо Мало 

govuévq rolar 000» тойлопо, ó айтос xdv табта 

ук Ёлифаітетоа, н) TÒ 0005 вр, Абу abu, eic 

4 ?летблтето воле ети, xal тои ved»  d*ayetoar 

бА? 1000», © Mareía drona, подс 9 ди «ai л006- 

веб дий табор, ий vecov ёле ивіто TE хо! 

лой отвоо" пон олондп тоб лоотбоот вдовы». 

(p. 8). 

14. "Aguyuéroc ой" лада ura мози», HUS Бас 

хооѓос Tgeoviora «act vat, cupi там &еті сетов TOY 

fuet будо, ÜroquAtite кой amegi aÀelovov sov vuv 

rò дициалабви robe čévovs. Паой тў ёхғіуоо тоѓ- 

vov zuraLócuc обйа zal Вейас лоосукобонс ëa- 

туи, пазбфвти xal meo to? ópovc. О дЕ 

„ибзялабон,. qnot, vue Пато (ёолёоа удо jr) 

1 Според някои иаследвачи Пополия ce e намирала 

с Пловдив. За различните мнения по тоз! въпрос срв. 

стр. 111. ? Днес развалини между Кавала и Драма. 

недалеч, югозападно от Драма. 

бере за коя планина в Драмско става лума. 

Македония. Срв. Попарев, пос. CHY, СТР. TE 
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ната срещу Пополия! и като отиде там, да 

се заеме с изграждането на храма. 

19. A когато отецът чул това, на pa3CbM- 

ваке веднага излязъл от Христопол, като 

обиколил през Филипи?, както му посочило 

видението, дошъл при вякаква планина срещу 

Пополия, която била разположена до устието 

на Павак , отстояла на повече от петдесет 

стадия от някакво градче на име Драма. 

Затова той като сметнал, че то е същото, 

което търсил, обходил го, оглеждайки дали 

би могъл да намери някъде някакво подхо- 

дящо място за изграждане на „манастир. 

Прочее, като обиколил и разгледал цялата 

планина колкото се може по-добре, натък- 

нал се на някаква открита пещера. Като: 

влязъл вътре и преценил с поглед мястото, 

сметнал, че е такова, каквото търсел. И като 

започнал оттам, продължил делото цели три 

години и шест месеца, издигнал храм вътре 

в пещерата и го посветил на пречистата 

майка на бога слово, защото, както се BHK- 

дало, бил съвсем сам и никой не му пома- 

гал в работата. Освен това, понеже бил за- 

труднен в средствата, градил сам със собст- 

вените си ръце и така завършил работата 

за толкова години. 

13. След като светецът премислял това и 

мисълта му се изпълняла с радост, понеже 

начинанието, което му било възложено ОТ 

видението, се осъществявало на дело по бо- 

жия воля, то той се постарал да се насочи 

отново към нови подвизи Въпреки ВСЯКО 

очакване, преди още да отдъхне. Защото 

ангелът, който му се явил в Палестина вед- 

наж, и втори път, когато той се колебаел 

кой път да поеме за Христопол, същият той 

му показал, че не гази е планината, на която 

било отредено да отиде и да съгради храм, 

но онази била друга, на име Матикия?, при 

която [трябвало| бързо да отиде, и там C 

пялото си старание да съгради храм, по-то- 

лям и по-пищен от първия. 

14. A като дошъл до някакво село, което 

на местен език се нарича Черника‘, бил 

приет радушно от един от местните жители, 

човек боголюбив и който извънредно много 

се грижел за почивката на гостите. И така 

като си починал в къщата му и получил HO- 

добаващо гостоприемство, разпитал и за пла- 

вината. А онзи му казал: „Отдъхни CH, поч- 

тени отче (защото било вечер), и утре ще те 

някъде около Кавала. Други пък отъждествяват Пополия 

Xp. Jlonapee, Византийскин жития святих, ВВр, IX (1912), 

i Един стелий ce равнявал на 180 метра. 

с Някан автори смятат, че в случая се касае 

з Вероятно става дума за река Панега, която минава 

5 От текста не може да се раз- 
за река Черна в. 
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ха: абоюр ye оо uza тоб pyrovpévov хаднун- 
aoua бооъс. Пайето tð оіходголбър 6 хоб Oeo? 
Фодоопос, xoi t» убити диебпр доуалабоас av- 
тд” êxsi, йи" пабоа пуопифоп тоб дидауббутос 
ávópóc лао@ то дети. "Ос 6’ дуфуорто ugo 

„ви, 0 нё» drüo Ónéotosyer оїхаде, 6 98 "Ocio 
лейв ол" тартаубов tò 0005, xai dxpiforara ae- 
оодо nag бла тов иёс, elg три дні 
дегоо» xni афтос Émüávens хоир. Ка? хотайбоос 
а ис леда rj оба тоб xul лобтеоо” Esvioavtoz 
abDrÓY, xeLexÜUv te xai дра а" тор ygótg» altel- 
та, Ос тото uiv ивоос uw tj; [Anc оу ĝua- 
xóntew eic діодо», да Даокйлтва ёда торс 95- 
недос EusAAe той veio xavaffáAAeotot. Лаба» ofr 

та одоо, кой ráyovc siyer, inb tò боох а ис 
$zéorgeger (р. 8). 

18. "тебер ха истоку sPaogíouc raka- 
ай», mos të то Ворот szgobveuórenos Åv, xai 
abuza rovc оѓходоицоаутох тор ved. Зия teyri- 

vac. Of дЕ ügiyuéro où zxoórepor. èveyelonaur xri- 
Ce, ў neo шодоб лотоаоди! тоя — ÓuvAoy(ar. 
"Exe д соуёВпоау td Пато! шодо» тобтос nec- 
XuucvqQ тс тбурис xoi теру породу, вхожот добус 
xovoírovc, jj Övyduews eixov Koyov ipuorro. legi- 

uetpíaavtec yo атха tòr тбло» 8” блоойбаутес 
тойс ÜeucA(ovs ёпңурорто, dq? ок dotáuevot ите 
cew Oso? avvowovuévov, зефу ѓдеилуто Фафводу- 
сос диалоелвотпто», ӧс бу xol ic 08500 осогбиктов, 
лдашс Фрво дабна uéya хтеї (p. 9). 

21. Елидр удо ci oxAnod наш дъейврибъвс 
Фхегиос тд» "Ootov stpuaysmovíoarvesc бс ёл? aloypotc 
в Дио" Вайдакдта, obte тд» Веди фововистои, хай 
түу 16007 ob фоѓасортес Фул» гнать, iip 809% 
тоб 0105, Ф avoua Лофиа, ёотёАд орто, PAzítovvec 
ёиєї robs olors длойрреойса, iÓórroc изо tæv 
phozyor®w tòr "Осооу, xal täs ovuqopüg abror 
xatotelpoavtos, иш дг Ov exero yovoor xaza[ls- 
Àngxóros nio офтоб. Елі табтив of» тўс Родос 
дхойисто, ало т0б ÓOpovc хатиссау, ÉAxovrec xoi 
tòr "Ootov  xegujyxcoviouévov, “Ос 5 ката» тоб 
cepi тойс лодлодас тоб дооис éiyérovto, Буда xoi 
ледійс #дОохе ис sivan ÈE nc длайнтв ида xal aoh- 
А) офодоа пауз дувд!дото, xoi дедом els рос 
те ивтеожибоиета, xal vxrois торс хдадис xo- 
ифута, фиат” xal ésvgósíav ок» sis drvowvyny 
тоїс̧ &ÜÉAovotr &vezotn vir одогтопобртет” фл? ёмві- 
vouc дитолабвойщ, бобою доо мудс тб» ду а 
óua, xa dic eirátew (доо ўле лері автсбе Вера“ 
rela, xal то t&v блобоуоу xai се Арс dxooxevijs 
л/ ос, ad toic дедови хадтиётоцс, xal то» де vob 
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заведа до търсената планина“. Божият човек 
послушал домакина и като си починал там 
през тази нощ, на сутринта, воден от споме- 
натия човек, тръгнал към планината. Когаго 
двамата отишли там, човекът се върнал в 
къщи, а светият, като обиколил отвсякъде 
планината и като оглеждал най-старателно 
цели три дни, и той се върнал в сломенатото 
село. И като отседнал отново в къщата на 
онзи, който преди това го приел на гости, 
поискал брадва и мотика, за да изсече с 
брадвата известна част от гората, [ra да 
прокара| път, а с мотиката смятал да из- 
копае мястото, където шял да сложи осно- 
вите на храма. Като взел железните сечива, 
колкото могъл по-бързо, веднага се върнал 
в планината. 

18. И след това, като се сдобил със 

скромни срелства, с по-голямо желание се 
заел с работата и веднага повикал майстори, 
които да построят храма. А те, като дошли, 
не се заели да построят храма, преди да се 
уговори заплащането. Когато се споразумели 
с отеца, който им обещал да им даде като 
награда за майсторството и труда сто златни 
монети, те се заловили здраво за работа. И 
наистана те веднага премерили наоколо мяс- 
тото, разкопали го и поставили основите, 
върху които започнали да строят с божия 
помощ. Те издигнали извънредно хубав храм, 
който и до днес е запазен и предизвиква го- 
лямо учудване у всички зрители, 

21. А когато онези жестоки и безмилост- 
ни люде! вързали светеца, започнали да го 
влачат, хванат сякаш за опозоряване, без да 
се страхуват от бога и без да ги смущава 
неговият свешен види веднага поели пътя 
за града на име Драма, надявайки се, че там 
ще си получат възнаграждението, защото 
някой от христолюбците, като види светеца 
и го съжали за нещастието му, щял да пла- 
ти за него златото, заради което бил влачен. ` 
Обзети от тази надежда, слезли от илани- 
ната, като влачели вързан светията. А когато 
стигнали долу около подножието на плани- 
ната, там изглеждало, че има някаква равнина, 
на която имало твърде много сочна и изо- 
билна трева и се издигали високи дървета с 
раззеленили се гъсти клони, като давали до- 
статъчна и необходима сянка за пътниците, 
които желаят почивка. Там видели някакви 
знатни мъже, както личало от свитата около 
тях, от множеството товарни животни и дру- 
гия багаж. Те били седнали под дърветата 
и си почивали от големия пек на слънцето 

12 Става дума за майсторите, които Герман наел да построят манастир. 

14 Гръцки извори за българската история, V 
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„Мои тодо» qàoyuor (08005 удо Ту) дташбҳотос. Ot 

дъ ўса» дбо tirès ё réket, бу 1 uiv Хвдфътос, Pu- 

00 08  NuóAmog Óvouu, èx ris  Auorcravitvov 

ладй тоб срихоайто ту * Propaícor хоатойзтоз, 

ловаве с лодс thoe Тоба у длоссай тез (p. 9). 

23. PAZA? ёле} ye oi иё” теутта тойе TE 

шодобс длетфотев, мо! соруууна трубутев ёлі 

rotg meupgayuérow поой тоб “Ооо, ofxuós čna- 

výecav, айтос дё рлемилфсто uerà збу будет 

wor ivóóEov брдо», ti ҳой Aéyetr ye Той 

дедите, xoà ивд ботс тўс (аобттоз ; Ti де 

#1107; ў 9805 povàs, Ó Ф» тоообтоу ФЕНотцоЕ 

тўс abProD уйбттие Exe(vovs, (core xal лаоонтеѓо®еи 

то» uoracti ПАО ióre Во, xai unau 

гламбни подс tòr Кратобта, обтоз grujbsar 

тўс лувицанийв oeghvos cv Доу» тоб удод. 

"Ofey xal rére uiv дей” давай ботев то “Арі 

тўс лодс хуу вбдоаиота лой» длоуобоңс |лтоуто, 

el; Ти nal даооуд тес, xal rà тўс nosopelas tE- 

reÀexóTes, ueyáAous &щиот 00806. Efta код” 

uva xoóvov диатойдразтвс вие, мой rà кой” gav- 

robs Вфобвисто, тб» тв лооббутоу 001005 та 

uir volg AÉVNOL бро, та Ò длодаиодивто“ 

тої obxerotc, tà ды де xai Aafóvres ив” fav- 

1фу хаіоортес ёлёотовроу лоо тд» "Оо" ots 

xai Мау доивуож блодвсдивуос, меѓов ив” ойтой 

лаооуоўиа тр” vo(ya, xal TÒ потойкду  дибавойс 

суйиа, totg eDaoxovu£vois iyxovaAÉye тў ийрдот 

uovagoic (p. 10). 

Е 

(защото било лято); били двама знатни, CAK- 

uzar от които се наричал Неофит, а другият 

Николай, и били изпратени от Цариград като 

пратеници при трибалите от тогавашния ро- 

мейски владетел“. 

93. Но когато майсторите си взели възна- 

граждението и получили прошка от светеца 

за извършеното, върнали се по домовете си, 

а сам |светепът| останал заелно със CHOME- 

натите знатни мъже. Има ли нужда да pas 

казвам какво им казал и с каква радост? И 

какво друго? Или за божиите гласове, чрез 

които ги привлякъл до такава степен с гласа 

си, че те помолили да приемат монашеския 

живот и никога ла не отиват при императора, 

така били победени от духовната сирена на 

словата на този мъж. И тогава те, като по- 

дали ръка на светеца, поели пътя към че 

стития град и като стигнали там и изпълнили 

мисията си, получили големи дарове. След 

като прекарали известно време там и си ype- 

дили работите, като раздали част от имуще- 

ствата си на бедните, а друга част подарили 

на служителите си, взели по-голямата част 

със себе си и радостни се върнали при све- 

tega. А той ги приел много радостно, под- 

стригал им незабавно косите, облякъл ги B 

монашеското облекло и rH причислил към 

подвизаващите се в обителта монаси. 

1 От текста не може да се разбере кога е било изпратено това византийско пратениеестняо при сърбите, 

Според Dujceo, Une ambassate, p. 60, събитието e станало между 867 и R86 г. 



AL ПРОДЪЛЖИТЕЛЯТ НА ТЕОФАН 

Съчинєкието, което е познато под наслов „Продължител на Теофан“ или Scriptores 
posi Theophanem, представлява допълнение и продължение на хрониката на летописеца 
Теофан. В самия наслов на това съчинение е посочено, че то било съставено по нареж- 
дане на император Константин УП Багренородни (913--959) и излага събитията след 813 г., 
гдето свършва изложението на Теофан. Цялото произведение е от шест книги, които са 
съставени в различни времена, обгръщат разни хронологически периоди и отразяват раз- 
личен дух и техника на работата. Изложението достига до 916 г. В началото е прибавен 
кратък увод, в който е изтъкнато, изглежда с известно преувеличение, участието на импе- 
ратора в събирането на материалите и написването на съчинението. Съставителят на увода 
сочи, че материалите били събрани и подредеви от император Константин VIJ, а самият той 
бил изпълнил само работата на прост преписвач. Изрично е казано, че сведенията били 
събирани от писмени извори и устни предания. Г Іротивно на Теофан, който в своята „Хро- 
кография“ се старае да следва строго определен хронологически ред и дава обилни, поня- 
кога измислени хронологически данни, тук изложението е групирано около личностите на 
отделни владетели. Така в книга първа e разказако за управлението на император Лъв V, 
в книга втора — за управлението на Михаил П, в книга трета — за времето на Теофил, 
в книга четвърта — за времето на Михаил Ш, докато книга пета разказва за събитията 
през управлението на Василий | Македонец. Тази книга — обозначавана и като „Живото- 
mac" на император Василий (Vita Basilii) —ce смята за дело на самия Константин VII Багре- 
нородни, който чрез нея възвеличава и, от друга страна, оправдава известни деяния на 
своя дядо и оснозател на македонската династия. Най-обширна и по размер, и по хроноло- 
гически обхват е книга шеста, в която са изложени събитията от времето на император 
Лъв VI до управлението на неговия внук Pomar li, сиреч от 880 до 961 г. Изложението 
очевидно е било замислено да обхване цялото управление на Роман li, обаче завършва вне- 
запно със събитията от 961 г. Между първите ner книги и последната шеста книга се 
долавят чувствителни различия. В първите книги личи стремежът за възвеличаване на ди- 
настията на Василий 1, като неговите предходници са изобразени в доста тъмни краски, а 
той е представен като издъкка от царски род, потомък на светци и мъченици, накратко 
личкост, надарена с изключителни качества. В последната книга този панегиричен тон е 
изоставен, но затова пък в първата част ка книгата е прокарана благоприятна за Роман Ла- 
капин тенденция, като не са пощадени някои представители на македонската династия 
(например кратковременното управлекие ка император Александър). Като автор на шестата 
книга изцяло или отчасти може да се смята един от най-известните византийски писатели 
от първата половина на X в. — Теодор Дафнопат, който e бил, изглежда, и общ „редактор“ 
zc цялата творба. Като главен извор за събитията до 886 г. е използувано съчинението на 
Генезий или друг оби първоизвор. За събитията от 886 до 948 г. е била използувана т. нар. 
зтора редакция на Продължението на Георги Монах. Използувани са освек това съчине- 
нията на Константин УН Багренородни и някои загубени днес исторически трудове (напри- 
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мер една хроника на писателя 

Theophanes continuatus -- Продължителят на Теофак 

Теогност от [X в.). За събитията от последния период € 

черпено предимно от лични спомени H наблюдения. Петте първи книги са били завършени, 

изглежда, към времето на самостойното управление на Константин УП, с други думи казано, 

между 945 и 959 г. а продължението — вероятно в началото на управлението na Ники- 

фор H Фока, следователно към 963 г. 

Продължителят на Теофан 

зуват 

представлява важен и богат 

на българския народ през ІХ и X в. В основата на 

голяма тенденциозност и необективност, поради което всички 

исторически извор за историята 

цялото съчинение обаче е прокарана 

сведения могат да се изпол- 

само след внимателна преценка и съпоставка с други исторически извори. По-голяма 

част от сведенията, който намираме у Продължителя, се повтарят й в другите паши исто- 

рически извори и затова нямат стойност на оригинални вести. Затова пък известен брой от 

сведенията на Продължителя са единственият наш исторически извор. Като самостоятелно 

съчинение Продължителевата Хроника не е намерила разпространение във византийската 

литература и затова е позната само в няколко преписа. Хрониката обаче e била често из- 

ползувана от по-късните византийски писатели, например от Йоан Скилица, Иоан Зонара 

Георги Сфранцес и други, които са заимствували от нея доста много сведения и за бъл- 

гаро-византийските отношения. 

ръкописи: У ~ Сой. Vatic. gr. 167, ff. 1—168,168 (Xi s} — В = Cod. Barber. gr. 232, if. 1—287 (XVI s.). 

ИЗДАНИЕ: Theophanes Continuatus, Ioannes Cameniata, Symeon Magister, Geor gius Monachus. Вес. 1. Bekker. 

Bonnae 1838, pp. 1—211. 

КНИЖНИНА: Krumbacher, GBL, pp. 347—349, 253. —. Moraucsia, Byzantinoturcica, 1, pp. 540—544. — 

F. Hirsch, Byzantinische Studien. Leipzig, 1876, рр. 175—300. 
Логофета, 

9131—9132. — A. П. Каждан, Хроника Симеона 

THEOPHANIS СОМТІМОАТІ 

CHRONOGRAPHIA 

1. Michael Rangabe a Bulgaris vincetur 

> = < 3 x e 

Биос uir ofv «с три rob xovgonaAátov 

МехайА Baodelav xal iav түу и vow BovAyáoovr 

ovufücav abr хоталоодойентоз бло тб’ ватой 

xaréAmye (р. 5, 7—9). 

2. De Nicephori clade т Bulgaria perpessa 

L 1. Memeóoos vóre tas tijs Вас вас Vovve 

frias, 5 тоблоо» & Boviyapig овуб иёс — — Ad 

то? Niznpógov ката Холоу гиптоотейойтов хо! 

toavuorlov хата тўр mooeujfloAnr to? moAÉuov ne- 

1 Хронографията ua Теофан (Theophanis Chronographia. 

— G. Ostrogorsky: PWRE, 2 К. V (19943, 

BBp, ХУ (1959), стр. 136--143. 
col 

ПРОДЪЛЖИТЕЛЯТ НА ТЕОФАН 

X РОНОГРАФИЯ 

7. Михаил Рангаве победен от българите 

Той [Теофан] прочее завършил [своята 

хроника] с царуването на Михаил Куропалат! 

и с поражението, което му било нанесено от 

българите, след като бил предаден от своите 

люде. 

Тогава държал юздите на царството Ни- 

кифор, който паднал в България. — =" — 

2. Поражението на император Накифор 

в България 

I 1. Но когато Никифор се отправил на 

поход против Скития? и паднал ранен на No- 

лесражението, на двадесет и шести юли чет- 

върти индикт, а син му Ставракий бил 

ложението на събитията, свързани с поражснкето на византийската войска, предвождана от император Михаил I 

Рангаве (811—813) в битката при Версиникия на 22 юн 

дума за похода на император Никифор 

26 юли 811 г. з Индакт четвърти 

д 813 г. и непосредствените последици от нея. 

І (802—811) срешу Съдгарите и поражението на византийската войска на 

действително отговаря на 811 г. 
. 

2 Става 

ed. C. de Boor, Ь p. 501, 27 54.) завършва c из- 
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обутос иті "Гор «каде erg тя тесботус Где 

xudDvoc, xai тов vioù Xravoaxiov хато то? TOE- 

uor коих  тобдвутос Фос дйо uv идтоит 

uras sol пибойс ruhon ӧхто, сицрас ей ооттос 

д2 лобтвоо" 1ф лато) ёт биф uùvas лаф, ко! 

Михай? rob хоъролаййто“ usta ср тоб 2лотоа- 

жоу xarà пр беотвому тоб "Октеовоои изтов @ло- 

Bíoow, yuußooŭ uiv №Мхтрбоот тедобутов, ён ye- 

зас № xaruyouérov тоб “Раууай xol xarà thy 

ёо тфи Mayyávow axirotrroz (p. 6, 13 14; 

11, 17 — 12, 4). 

3. De bellis inter Bulgaros et Romanos ortis 
Michaele Rangabe regnante 

1, 5. "Oder dou Кробитог тоб те” Bovayágey 

Хувибуос ovufácts ка quias ѓлохоуанёрою хай 
олотдас Сутобутос sipiwueds, sf uóvov và хит ETOS 

дъббивуа ве таб» офи дойфоо у090г афт, 0 

roig побтєоо” #добе, xci плооотийтос «х xai toUc 

apóogvyas Boviyágcw, лоде 08 xal "Pouatem rlx 

toĝaiow ёхдідоода v ото» £Óva,, йтолоу рат 
tò tÓv nxpooqíycr tols тў ovyxAqgrov Вон? е, # 

xai 6 Baousócr Аха iws Фубувто tüs ОЕ 

тоб йохоутос vp ye д) ths воурие Роййводои uj 

длотозєї». ВАА ёхойтпов” ў Ворд, Өєдилото» ud- 

уютдо” Ézuxvoobrra хой ооутедёивуоу £yovoa rij 
ÓóEy, xoà бавдис» ламу eis лодёиоо, rovc 10- 
уо катайлбутес уритойс. ха! тобт” ейибтас $qór) 
хай" ag ydo @ ис quidárügonos Óógn xoi ovu- 
лоҝ) róv ye dá twa сфойбта ду лерлётеюу 

xui rjr ёдотоб uiv  dorgoáucror гугунаиёт», ле 

00д8у у6оу, @с quot подс д2 xal уаивтр” те 
хай ёууоуа, Фе sis Ğovior хогафурдта Води ti 
тб» ‘ Prouaícor лойтеа, тобтоу Вид дообки bud- 
гуа Хиройф», nolor Ówvqvogowor obóír; os yào 
то фовсоб” xal dyptor бобо афтбу robs s02A0Us 
ий блофбоотас иа да тобто Флоровозтас лобе 
то Ливоо" xa лойор йпибу ovyvdc, dtc др ui 
хата amor Ао» favross npo. пийс диметед- 

смъртно ранен в сражението, можал да про- 

живее само два месеца и осем дни, след като 

по-рано бе царувал заедно с баща си осем 

години и седем месеца. Подир смъртта на 

Ставракий, който починал на втори октомври, 

прие царската власт през месец октомври 

пети индикт Михаил Куропалат, който бил 

ser на Никифор!, произхождал от рода на 

Рангаве? и живеел в (париградския) квартал 

Манганон?“. 

3. Войните между българи и ромеи през 
царуването на Михайл Рангаве 

L 5. Владетеляг на българите Крум“ ce 

присторил, че желае споразумение и приятел- 

^ ство и иска (да сключи) мирен договор при 

условие, че онова, що се давало ежегодно, 

мисля, във вид на данък, ще му го дават, 

както били установили предишните (импера- 

тори), а той добавил още, че и бегълците 

българи, както и бегълците ромеи (трябва) да 

бъдат върнати обратно на своя народ. Иска- 

нето за бегълците се сторило неуместно на 

членовете на сената, въпреки че император 

Михаил бе възприел изцяло мнението на вла- 

детеля (Крум), понеже желаел да He бъде 

осуетен мирът. Обаче надделял сенатът, 

който бил подкрепян и поддържан в това 

мнение от магистра Теоктист. След като 

изоставили празните приказки, преминали от- 

ново към война. И, разбира се, те сметнали 

това за нещо добро. Как прочее някой, 

който e човеколюбив н състрадателен, ше 

предаде на жестокостта на скитите, които 

по нищо не се различават от зверовете, ня- 

кого, който поради някакъв случай е съгре- 

шил, отрекъл се e от родната си земя, OT 

която, както се казва, няма нищо по-сладко, 

4 освен това и от съпругата и чедата (си) и 

прибягнал в ромейската държава като при 

неприкосновев олтар? Тъй като мнозина не 

понасят да виждат техния ужас и жестокост, 

често прибягват към нашата кротсст и бла- 

гост. Така шото техните владетели много се 

опасяват, да не би постепенно тайко да се 

прехвърлят (бегълци) към нас, Затова те H 

і Тежко ранесният при бягството Никифоров син m съимператор Ставракий пормалне приел императорската 

власт след гибелта на баща си; на 2 октомври за император бил посвъзгласен зет му (мъж на сестра му Про- 

копия) Михаил Ралгаве. Ставракий починал от раните си. Срв. Osirogorsky, Ceschicht, pp. 158 160, приема. че 

Ставракий живял още 3 месеца след коронясването на Михай d, което не съответствува на HAMINA текст. 

2 Според В. Grégoire, Rangabó оп Courremain. Byzantion, IX (1934) p. 795 sq. името Вапиаре e от сдавяпски 

произход OT слав. (J[AKAE з Цариградският квартал Манганон «є намирал B източната част ма града. Вж. 

Janin, Constantinople byzantine, p. 355. 1 Хан Крум (802—814). Разказът на Теофановия гродотжитея прелставн 

парафраза на изложението y Theophanes, Chronographia, p. 497, 16 sq. За събитията IA подробяости у Зла- 

тарски, История, 1. 1, стр. 212 и сл. 5 Българският владетел е настоявал за възоснорага Hà бъдгаро-пизай- 

тийския мирен договор от 7:6 г. (за исго вж. Златарски, История, 1, 1, стр. 1771. но Освея плиятелийи ма- 

гистър Теоктист противници на споразумението с българите са били представителите на монашеското студетско 

движение. Вж. Theophanis Chronograpüia, p. 408, 14 sq. 7 Cupeu българите. 
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сите, деддтвс ob офф» dgpjyoi rov плодну пеш 

тобто» Aóyor coAAdouc xd uéyQus Gum межетиет 

ow. ВАА ку", 19 ду Aeyóueror natà tjv mago 

що», рии. доло дутеудутес ortoootc. (6) 

rocyugotr. код” &aduórvec мит ПА» ómÁtrortat 

xal Miyani vov avro? Елоотрйтцуо" Аботта énaváy- 

e хай дилакцогодов ёх the ?Ауатоййс Üdtror от 

ива кор тат Durden" ха Воп uizior хойо- 

док ат RyÜgór хола ет долоудо». "с ydo Ви 

тфу usyaAcéyem pnudrov ка Йлейфу Со хато 

'Pouaíor é Коойитос àuéxeune, qónovs awut- 

ror Флалайбт xol уйс Ogoom xai Ófrógow ёхто- 

иде ха ойжпифто" лролддцос, ха hos хай 

jur olá uc zeuiáopovs лотаидс megóueroc návtac 

гр? бато noiou ерерооо, дот др той faor 

24025, Фкотоатебопутос ко! ототефатос тс бл 

yoglovs xeiras дата ас, ха? pórov o? vol c ойхекис 0001 

Puguéren котатаухабоутов ДАЙ обя дилидбъ хор туу 

Диствоат из? Сеодоь xal поддан ёх eaparáésa s 

поооходоъибьов uiv vot Мхайд, éxeivov дё ий подс 

Вас ва yelo йътдов кототойибзтос, дожа uiv то 

Мос дохеїойт tò поолет?ве éxeivov. ха! абфодес ё 

тос бл абтой »zuxaxhsiouvra, uy хай пау» nová- 

фа, 0с åýAov бутос той и Дозтос“ nci" yàg. Žie- 

ye», ёи ладолйёеос биб» оёх сіс nóAsuov 0104 té 

ouer ёимадѓёоаодоь, ФА фоуоиаҳеїу zat ёф” Катоб 

uérew дудухаѓоие», ví nal Óoáoctuer. BiaCousrot ; да 

тобто ofr zaAwÓoousiv Побия AWS xoi хата вход» 

лобс три otxelav Ваодгіау Вовдон тон, дло клос eg dv 

v Айзи xal св хотд Васа Ромео» nena Öt- 

Обри voic гұйооїс, chro кадобуи èxelvip tiy xah- 

Мотур” бой v uù дойда итд? бля qooveiv as- 

зоабвооийа dà ха ğóla, za бут" EF avrò 

плодов tp có» “Рицар uslerðvu ýysuoriar. 

„GAF innéov“ 8} „прде aùtors, © Booheŭ, xal 

буе ие оцивоот тд хойтос xaÜDagóx дуадойивтоу 

хаха rv Фудобу xoà vanpógor  Ótomutror, vj 

оў катабасообтта ка! поолойвисбъта лелогдиоя 

re ха? sy" гойток 6 Май тоїс Aóyos ито 

: Докато българите са полагали усилия за завръщането на 

Theopharcs comiimustus ^ Продължителят ва Теофан 

преди често и настойчиво са повдигали въп- 

рос относно тези (бегълци). Но напразно, 

според поговорката (те) пееха, тъй като се 

сблъскаха с упорити люде. Вследствие на 

това след кратък промеждутък въоръжили 

се едни срещу други. Михаил заповядал на 

своя подстратег Лъв? бързо да се завърне 

и да се прехвърли от Изток заедно C вой- 

ските. Той смятал да го използува като по- 

мощник, а намерил (в него) непримирим враг. 

Крум отправил против ромеите надменни 

думи и заплахи, като заплашвал с изтребле- 

ние на люде, опустошение на земята, изси- 

чане на дървета и опожаряване на домове и 

твърдял, че изцяло устремен против нас по- 

добно на някакъв буен лоток щял всички да 

покори под своя власт. Затова императорът 

незабавно се отправил на поход”. Той въз- 

прял тези прекомерни заплахи и не само го 

принудил да остане в собствените предели, 

но да не излиза и да не опустошава нашата 

земя. И често цъти Михаил |го| призовавал в 

редовно сражение, но той не се одързостя- 

вал, а съзнават своята немощ и не дръзвал 

да вдигве ръка против императора. Затова 

Михайл решил да се задоволи с това, че е 

възпрял неговата дързост и високомерие в 

собствените му предели, без да завързва сра- 

жение, тъй като изходът е неизвестен. „По- 

неже -- казвал той — не сме в състояние 

да го призовем към редовно сражение, а го 

принудихме да избегне битката и да остане 

в своята земя, що бихме могли да направим 

чрез сила?“ Поради това прочее той искал 

да се оттегли някак си тихо и постепенно на- 

зад към своята държава, но това се сторило 

на Лъв недостойно и неподходящо за ромей- 

ски император да обръща гръб на неприяте- 

лите. Така той назоваваше това отлично ре- 

шение, понеже сам не мислеше право и ра- 

зумно, а покварено и лукаво и замисляше да 

подчини под своя власт цялата ромейска дър- 

жава „Но ние трябва да отидем против 

тях, о царю, казал той, и още днес ще ме 

видиш, че явно ще постигна надмощие над 

враговете и ще се пскажа победоносец, като 

в твоята твърде издежда и молитва черпя 

упование и ce сражавам.“ Склонев и разубе- 

лен от тези думи, Михаил заповядал да за- 

забегналите във Византия лица (във връзка 

с това вж. Ив. Дуйчев: Byzantinoslavice, ХИ (1951) рр. 88—90, византийските власти са се стремели да задър- 

жат бегълпите, за да ги използуват при възможност против българската държава. Византийското правителство OT- 

казало да възобнови през есента на 812 г. мирния бълга 

agame да се прилага клаузата за връщане ва бегълците. 

sere подробности за тази втора българо-византийска война or 818 г. 

Гръцки извори за българската история, T. ТУ, стр. 

дължителят на Теофап следва версията на Scriptor incertus. 
i4 sc. 

ро-византийски договор OT 716 г. именно поради неже- 

? Бълешият император Лъв V (813—820). 3 По- 

са дадени y Scriptor Incertus, cd. Bonn, p. 

16—24. Златарски, История 1, 1, стр. 268 ca. Про- 

4 Друга версия за сражението е предложена OT 

Theophanes. ib. p. 501, 27 sq, който не отправя никакво обвинение За naMsus към бъдсашя император Лъв V. 
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лес тв жи ладасадеюдех ovopnza! лоовиейвддсто 
тд" лойвио”. бе 08 uóvor густо седбойи, róxa 
org 4 léw тр» фууодеа" исяфито, тих aot 
два» Пе лов menir. хор robro тёш (Onior 
пр абтф те :Q Дуа ка tols Dnevart(ons ujao 
740 twos veyovótos, oiu quei zari zóleuor, инде 
тёр avóoayatijuerüc, 402° fr xur Фоуйе оќо 
Qs ифу хай тахооб би xa GereoodiTnou» "yv o- 
тоу, абтоїс te tois  DovAyágou xal лдор фаз 
тоблос вр то побуна, Dg uí£llovom ато ĝus- 
ла’ xal айд #Е Слостоофрс хаталойкикти". (s 
9” дафдтеро: ог xarà тобто» А Фр дуо Byra- 
cav вр тр» фурф, róre лрослеофитес of ив 
vartin pórov лойу évegyápovto ry фвиудютов 
уводни, ó дё Муай) avtor 171” оби 
runiter uet бот Фу Мепеоиск. xal обто) 
иёу табту» yevécüci пр’ udygr тоё huv ivyoá- 
pos nagaósÓnxoon" sio Ó of ud ros бане 
ий до то Аёоти дддао дисдош иа! xapreptoc 
Чусовой, то» Вой» rayuánor è Ведохахи- 
сфтаз xal пр ох" лообедозидто SUV Oase, 
411 ob тоб ката rÓv Дёоути ивоорс. aliy zapu- 
леотеов ив" та DBoviyápor Óvosimíorox, па ÔÈ 
ту ^Pouatew iu ovreyóneva. Ваовйа xol qofisoa 
tòr Вас/ ва Pngunor Фдуоифита aeo) apex AD 
fxelvoc иди лоо tòs Daoütiov; «бас лаоєлён- 

лето, тд” Лёорта otóv uva поббойо" хатайлеио 
Soper Вфвдовеет rof uy twa yelow Дафнов- 
уона"  cÀelova cups cy Рудой». б ðè xonmor 
AaBGusroz èmtyjðelov тор отобейтиь OyAov подс 
re ко Влаофтиа rwo бте” пот той Вес сос 
пидукабв, хой up üv ёдафоу, xeiro ду тоб ион, 
пувтода: Хеб"  zaióv leper ейи, civ фуру 
donucáusro» vor xal agos tots cdAzovs quyóvro 
т pvruxós, то” avro? байт милайлбиа даб» 
ладоғадона ту боб. ойло nigus подс тоў 

. Konorobe тфи буо» б Aóyog PAáufare, мой sis 
£oyov тр тобто» dzexpárra ідеї», ў ту кой 
хосаолаобта отбита xat оъудооиў. xat тейос 
Фудоопощ аб дообу, zal тор aŭròr size то Воаув- 

tatov пою» тўс пибоас Фдиотух бив хей abroxod- 
хода (pp. 12, 17 — 16, 14). 

QU) er 

4. Bulgari contra Romanos pugnant 

L 13. Qc дё тоу rÀv  Bovlyágow  4oyorta тў 
стоотво а ер qoorquevitóusvov дамову, мой 

! Провъзгласиването на Лъв за император e станало на 11 юли 813 г. Gps. Ostrogors£y, 
р. 940, 18, погрешно 10 юни (813 г.). 
през 814 г. Поради съкращение в изложението на събитията. Продължателгт на 

y Sciptor incertus, 
против българите 

- Продъйжителят на Тесфан 111 

вържат сражение. Едва загочнало сражение- 
то, Лъв обърнал гръб и ударил н бяг, като 
все се стремял [да завземе] императорската 
власт. Това обаче не било известно на са- 
мия Михаил и на неприятелите. Защото още 
не било се случило нещо от онези неша, които 
обикновено стават при сражение, някакъв 
подвиг от едната или другата страна, но са- 
мото сражение било още в своето начало 
се сражавали слабо и без определен изход. 
На самите българи и на всички [други] това 
нещо се сторило като [някаква] хитрина, че 
|византийците] имали намерение да ги разпо- 
късат и посде, като се обърнат назад, отново 
да ги нападнат. Когато едната и другата 
страна разбрали, че бягството ue e присто- 
рено, а истинско, тогава враговете нападнали 
и избили мнозина от онин, KOKTO бяғали 
бързо. Михаил, който бил с малко войници, 
опитал да сласи себе си, а не да се проти- 
вопостави, Никон са ни предали нисмено, че 
тази битка е станала по този начин. Друга 
пък твърдят, че по-скоро Лъв е запазил вой- 
ските и силно се сражавал, но императорски- 
те отреди постъпили изменнически и изоста- 
види своя боен ред, а не че това (се случило) 
с частта, началствувана от Лъв. Обаче бъл- 
гарите неочаквано взели прелнина, а ромеите 
претърпели тежко и страшно поражение, като 
оставили императора да се бори за своя жи- 
вот. Но той проникнал в императорските 
дворци, а оставил навън Лъв като някакъв 
защитник, който да бди враговете да не пляч- 
косат нещо повече. |А Лъв| намерил подхо- 
дящ момент, подбудил войнишката тълпа ия 
накарал да отправи някакви хули против им- 
ператора. „Не е добре, казал той, според 
приказката, елен да води лъвове, а сега се 
обърнал в бягство и бяга в пазвите на жена 
си, а пък нас, своята войска, оставя безпо- 
лезна жертва на враговете“. Още че е била 
завършена речта |му| към неговите събесед- 
ници и можело да се види, че преминал към 
дела, поощрен от хлевоустието H съдейст- 
вието на ласкателите. Накрая последвало 
бързото |му| провъзгласяване (за император). 
През малка част от деня той бил едновре- 
менно частно лице и самодържец. 

iF 
ti 

4. Война между българи и ромеи 

1, 13. (Императорът) узнал, че владетелят 
на българите? се възгорлял от предишната 

ор. c, p. 162; 
за похода * Става дума за Омуртаг {814—881} и 
Теофан se дава сведения за смъртта на Крум и поемането на властта от Owynrer. 
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abis днобута иёу кр, vyeova УТ, XE GOVT де 

xal Аєтћатобута TOUC дупойс xul лойда này обидата 

лой до dé Воожиата койарлйботта, обжровие Ô été- 

особе” хотвиллофъта паї iws бута дфоойтог, 

лофто» uiv Ósiv Фуд? ба логовйас cigivue von- 

vijgu ubrOv, 26 ойи Ёлаюзу, tà тот теб? Ög- 

оъихбта дсванто? дъиходоцподиетов Евой óut 

rüxéQY, ий увудивъос 2 Meogufloa tù пода 

тоюбир uri Фефопаота отоатууўиат. ибоас ixa- 

„фс ё» тоа тбле) Фдлиифододс бодтбт те ХО то 

стоатди ма вето ёийототе осиббивуос NÒ TÄS 

ÑHETÉQAS и Annóperoc cor dvayxaieo, ада zo 

лодс тоофут, ойдезбс. čne óà тойс sapaxeutévovc 

xui xar OPTOU xoücmniouérovc DBovAyágove Ву ote- 

уда ви TOT drayxaieor дирхову, тоб uiv ot 

£qujÜpsve tónov viomego nársot uctd OvQavuDtÓv 

ixavü xci ВФий те xai хостера  yeyvpvao pere, 

2 uóvq и» $&avrot лооауоиубоас утфицу, кой 

лодс Aóyov ёлі uros fovvo yoei, oórünua тоб 

noléuov xol боа» ev. сос d'uípa буёдаиле uni 

$ стоотуудс вутизтойто тоб Ваод єќоэтос, vy Zon- 

coca, тобто», тд» расій ва дудотоп, лауте нию 

пойбуот, tv yeyovóvew £ióóvec ойдвъ. ev дуа- 

даоопааттес oi Bravtíot uérew др батф» 0090406 

ióívavro, ВААЙ xal коте атотазто xal imi 150006 

Фбоуто TÒ отойтетие Exetr. "питос обр Елеувуоивинс 

потеки ёи той Aóyov 0 Авт блоосдокцтос обо 

ханб», ко өъишіёас отв ávÓodáom бяйан yuu 

voiz xal óweAvuévoi: блуф te ка дос те те? 

дао &ос фиъуйв тосойто? ivepyáoovo $9000» xai 

дуо” лфтойер iugvüérecor та “Рони” xarà có 

обун, Фе поздний aigijoot г стратбледо" ха! 

цъд? пгофдооу, TÒ ди Asyónerov, бабе ан. 0% 

ий 449 xol лада» паза ёи истадооийс тв xal 

лодроийв дудолаато” ес, xul та TÉRVE тобтоу 

таїс лётошс xal t уй лооокоото», ту 8007100 хо- 

réAafev dv таха. ОЕ Euros Exeivoc ó Воде 

Aé£orvrog влотоийади ка! oi ве Зивтос дави Ваго- 

иғуоь тот Воглудос» viv xepaAnr двлаовготтвс дох- 

гойодихтобо, кой бр доивдтого xóm тдтЕ мат 

x&v оёдаш®с (pp. 24, 9 — 25, 19). 

1 Следващият разказ за българо-византийска вой 

за византийската победа над българите се различава В 

Продължителят ва Теофан 

победа и отново опустошавал съседната 

(нему) област, опустошавал и оплячкосвал 

нивите, отвличал множество люде и MHO- 

жество добитък, а също така опожарявал 

жилищата и е станал напълно непоносим. 

Затова той отначало намислил чрез пратени- 

чество да му припомни за мира. Като не 

успял да го убеди, поправил СЪС собствени 

средства падналите части от градските стеви 

и бързо тръгнал на поход“. Той пристигнал 

в град Месемврия и си послужил със след- 

ната военна хитрина. Той се окопал на едно 

място (и стоял там) доста дни заедно C вой- 

ската си, като получавал през всичкото вре- 

ме храни от нашата страна и не му липсвало 

нищо не само от необходимите неща, но M 

за разкош. След като научил, че българите, 

който ro обграждали и били въоръжени про» 

тив него, са притеснени поради лилса на 

храни, той излязъл нощем от мястото, гдето 

дебнел заедно с достатъчен брой войници, 

силни и издръжливи, открил намерението си 

само на едного и се разположил в засада на 

един хълм, като съобщил уговорения знак и 

часа на сражението. Когато се съмнало и 

военачалникът не намерил императора, всички 

сметнали, че този, сиреч императорът, е H3- 

бягъл, тъй като не знаели нищо OT онова, 

ща било станало. Одързостени от това, вра- 

говете съвсем не можели да се задържат на 

местата си, но се вдигнали и сметнали, че са 

държали в ръцете си ромейската войска. 

Когато настанала нощта, Пъв се спуснал от 

засадата си против тях, които не очаквали 

нишо лошо, и влязъл в сражение с тези 

мъже, които · били без оръжие и отпуснати 

поради съня и увереността, че императорът 

избягъл. Според уговорения знак ромеите се 

спуснали от всички страни и било извърше- 

но такова изтребление и избиване, че бил 

завзет целият стан заедно с войската H не 

можал да се спаси според поговорката дори 

огненоссц. Не само това, но при нападението 

и грабежа той отвлякъл люде OT всякаква 

възраст, удрял децата им о камъните и Q зе- 

мята и бързо се завърнал в страната си. 

Поради това оттогава този хълм се назова- 

вал „Лъвов (хълм). А минаващите там бъл- 

гари винаги поклащат глава, посочвайки (го) 

с пръст и не могат никак да забравят споле- 

телите ги тогава злини. 

на в началото на управлепието на император лъв Ми 

подробности от сведепията на другите наши извори за 

събитията. Продължителят на Теофан е узползувал · сведенията, дадени у Genesius, ed. Bonn, pp. 12—18. ; Срв. 

Златарски, пос. съч., стр. 207 d cn, 425 и сл. Разказът съдържа весъмнени преувеличения. : 
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2. Romani urbes іп Thracia Macedoniaque 
e fundamentis excitant 

|, 19. 46506 ёё - - - tòr отоатиблуу те gior 
yvurdtcr абтде, xal moles noliazoð тт xod 
бофкт” xoi Maxsóovíay дгѓоотоб ди Вадою» áve- 
yetocv, xal леблобвобивтос паутахоб, Фе фобводс 
зов ко! хаталйикикдс xai обтойе toic Судоотс 
(рр. 30, 6 -— 30, 13). 

6. Bulgari сит Romanis foedera jungunt 

1, 20. Heoi òè ти’ míonr диабето xoutu®s, 
тособто” (с ид? eóv Oronátav ézet тобто) xa- 
Ади. к yàg тде tguoxovroórac олотдас тогс Ой- 
vos 0 тойтис toic хайогибок DBoviydáoog èro- 
идтос лой)” xai ортиб ovufácuc xaranputró- 
ивуос, ле! дебожои табтас Вие в Pelar vs zai 
диледобу, оё тобто 01 voic ýuerégos ѓдоўго, Qeòr 
xai oboaviovc Óvrdueic ў the хатд oágxa уго 
unéoa Хоютоб тоб об rær Ževouévor te xoi 
лооттод ус éqógove xol идотроас ĞAL ofá uc 
vvx) Ваобаоос Вкооввеас dnqvacuérg, ийтас нё, 
ха! oic та атома д) ботов’, ?xofro udorvot x&v 
zgartouérov xal àníreuvev xai дид отбиатос йук» 
оди &uvoártevo els flefaíoow, ols &xsivot гифооой- 
дето; tùy бу XouuorGr ё aícuv Зхебнис uéi- 
Aovoi лоте to hu ФДарваЕвсда: подс ёмєіуур, cc 
Фоме, хател(отатогу. xal саффе абтоо! оёх joxó- 
vsto doef oic te yàg тоўс vc потвос иаоуа- 
pitas хата түр roð xvgiov фоту вилроодку дрів 
тр xoíocov xai yoğoðu тобтос ini отбнотос gës- 
Diátevo, пос Вдедооіас 6 дуђо dcsf»r мо) ос та 
дива абд abrós viv тар “Родово nov. Ва- 
ова? тв xol до» оди dovüo(a итотоуоуобие- 
vos xai тейовцерос ёр лото дебтов xal оба 

1 За укрепителната 
латира към пролетта на 814 г. 
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о. Византийците укрепяват градове 
в Гракия и Македония 

Ь 19. Този (император Лъв) - - - сам упраж- 
нявал войската, сам издигнал из основи гра- 
дове! на много места в Тракия и Македо- 
ния и обикалял навсякъде, та да внуши ужас 
и изумление лори и на силните врагове. 

6. Сключване на тридесетгодишния мир 
между българи и ромей 

I, 20. Относно вярата той толкова много 
безумствувал, че не считал за нещо добро 
дори да спомене името ка бога. И наистина, 
когато свързвал чрез клетва тридесетгодиш- 
ния договор? с тези хуни”, назовани бъл- 
гари, и установявал мирното споразумение, 
понеже трябвало да бъдат утвърдени и скре- 
пени чрез клетви, той не използувал обичай- 
ните наши |клетви, |призовавайки| бога и 
небесните сили или пък Майката по плът на 
Христа бога като надзорници и свидетели на 
онова, що се говори и прави. Но подобно на 
някакъв варварин“, чужд на богопочитание- 
то, разсякъл кучета дори?, на които безза- 
конните племена принасят и жертвив, и ги 
употребил за свидетели на онова, що се 
правело. Той не се посвенил за потвържде- 
ние да изговори онези думи, които много 
употребявал, а пък християнската вяра пове- 
рил на тях, който, както подобавало, някога 
след това щели да минат към нея чрез нас. 
И той не се засрамил да постъпва нечестиво 
така явно. Защото по гози начин този нече- 
стив мъж, достоен за отвращение, според 
думите на Господа бисерите на вярата хвър- 
лил пред свинете и накарал последните да 
ги дъвчат в устата си. При това по тоя на- 
чин той, който държал ромейската царска 
власт, не се посвенил да се посвещава B TEX- 
ните (езически обреди) и да ги извършва 

дейност на Лъв V съобщава и Scriptor Incertus, op. cit р. 348, 2 sqq., обаче я 
? Става дума за сключения през 814 г. 30-годишен мирен договор между 

българи и византийци. Подробности за договора вж. y Златарски, История, 1, 1, стр. 299 и сл. — Ив. Луйчев, 
Одна из особенностей раннсвизантийских мирных договоров. ВВр. XV (1959), стр. 64 и сл. ? За употребата 
на името хуни като обозначение на българите вж. примерите y  Moravcsik, Byzantinoturcica, Il, р. 234 $ 12. 
i Главното сбвинсние против император Лъв V било, че при сключването на мирния договор с езичниците българи 
той приел да положи клетва съгласко тяхната езическа вяра, а те OT своя страна да положат клетва по хри- 
стиянския сбичай и над свещени за християните предмети. Измежду неколинната византийски автори, които го- 
ворят за събитието, най-ненви вести за полсжепите езически клетви лава Ignatius, Vita Nicephori, ed. C. de. 
Boor, pp. 206, 27— 207, 89. Гръцки извори, т. IV, стр. 35—87. Към това вж. В. H. Златарски, Клятва y 
языческих болгар. Сборник в чест В.И. Ламанского. СПб, 1905, стр. 251 и сл. Същият, История, I, 1, стр. 434 
и сл. Г. И. Кацаров, Клетвата y сзическите българи, СгБАН, Ш (1812), стр. 113 и сл. К). Трифонов, Към въпро- 
са за византийско-български договори с езически обреди, ИБАИ, ХІІ 2 (1938), стр. 277 и ca.--- V. Crumel : ИИД, 
XIV—XV (1937) стр. 82 и сл. B. Бешевлиев, Вярата на първобългарите, Год. СУиф, XXXV, I (1989), стр. 49. 
5 За тьлкуването на този израз и за жертвоприношения на кучста в култа на езичниците българи вж. Беше- 
влиев, Вярата на първобългарите, стр. 32—53, 49 и cm; Дребвн приноси, ИИД, XIV— XIV (1987), стр. 199 и 
сл. Ив. Дуйчев, Славинсболгарскке дрсвности IX-ro века. Byzantinoslavica, ХІ (1950), р. 14 п. 49, с други посоч- 
вания. 6 Действителпо българите са били вече покръстени. когато е съставера тази хроника. ? Срв. 
Матей, УП, 6. 

15 Гръцки извори за българската история, V 
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ve ду ALHOL тб» бліотоу те и отб, TOU 

alewiov oudAqxoc xoi люде АР ox в/у iná- 

сос (рр. 31,8—32,5). 

7. De Michaelis Amoriensis regno 

Ц, 10. 'O uir otv eis xal лоблоз Aóyos, Ф 

ха гуф nellou ВЕ Eyyoógcov тоб» Éyov tÒ р8- 

Вову, тобто» боийода! qaot тоу Өфий" ЗЕ dow- 

uor те уоуват xal ленхобу, 02205 Ф ка Хиђа- 

Boyevàr, тви ло éyxoosvüévioy хата ua 

* Дуото”. лена роб? плосб? xat riy тур» ču- 

лооебоиёто$ тр” Санто? аз длёбои, лоб дё тури 

ивуайфлойо" пб’ Csép mor (рр. 50,17— 9,1). 

8. Omurtag conira Thomam exercitum ducif 

И, 17. 'Ev тобтощ ой’ буто» aiv», Mográycor 

с тб» Boviyápow Васйес (ий удо ёрдаову ў 

фи котд tiy оѓхооиёэр то’ Вас а ту 'Po- 

ив» ломорхобивто” дгаууё Аотоа) AdÜpa twas 

Pc Вас ба лбирас 2бапообтеТ и а?тоийто) ууш 

ovuuaytar кадиториетто xui fojüea» афто) тар 

дохобоа» дддюш надонойдунь QALE ye Mai, 

вас 1) Анна ro ТОУ óuopóAor лох като 

Öoúuerońs ve xoi ley, elte xci хођибтоу фас 

óóperoz (juiyxave удо ёлі лой! таз усгорас те» 

Ско" Васа" Ф” avrov Буг Фи фадо ос), 

up uiv уби» ПЕЮТ длодохйе тобтот, лаоцтєіто 

дъ viv abvob бордеах, xal оёх sb u уёрото лаой 

тоб блоотбтоь, foúżeoiat тір» било абтф xa- 

те МЕ. 0206 ye Моотауоу ко #110 лойноит 

yalor xal TAS ёи тобто» Jelas хаолобойи quay, 

xol tùs лод амф" дё тоюшхоэтоёбтех ocoródc VE- 

1 Посочване, че клетвените обреди са били извършени в присъствие на множество Tue. 

2 Загатва се очевидно за въстанието през 821—828 г., предвожпано от Тома Сла- 

срв. Марко IX, 44, 46, 48. 

sagana. За това въстание вж. Е. Э. Липшиц, Восстание Фомы Славянива и византийское 

. Продължителят на Теофан 

сред пълен с народ театър, и то при множе- 

ство! неверни и верни, той |стакал| достоен 

ве за друго, а за вечния червей и огън?, 

7. За царуването на „Махаш.! Ажорийски 

1, 19. Прочее единственото и първона- 

чално мнение, с което и аз се съгласявам, 

тъй като намирало утвърждение в някой 

писмени (извори, e, че Тома’ произхождал 

от неизвестви и бедни родители и освен 

това от славяни по род“, каквито често Ib- 

ти са се промъквали в Анатолия. И тъй, 

понеже живеел в бедност, той тръгнад да 

си търси щастието, напуснад родното си 

място и пристигнал в тази столица. 

8. Действията на Омуртаг против 

Ц, 17. И тъй, когато нещата били в това 

положение, царят на българите Мортагов! 

(гъй като мълвата вече била разгласила го 

цялата вселенав, че ромейският император е 

обсаден) изпратил тайно при императора ня- 

кой лица, като му обещавал, че по своя соб- 

ствена воля ще му изпрати съюзна войска, 

и заявявал, че ще ‚му даде достатъчна ilO-- 

wont Обаче Михаил, било защото наистива 

скъпял и жалел своите еднородци, било че 

пестял парите (защото той бил много TO- 

стиснат поради скъперничество, отколкото 

другите императори), одобрил неговото пред- 

ложение, но се отказал от неговата помощ 

и му съобщил, че не иска неговата помощ 

дори ако въстаникът направи чещо. Но Мор- 

тагон, който и без това се радвал на вой- 

ните и обичал да се възползува от тяхната 

плячка, а също искал да утвърди и направи 

по-здрав тридесетгодищния договор, склю- 

> За израза 

крестьянегно на гра» 

ge VIII—IX вв. ВДИ, I, 1989, стр. 352—365. — М. Рарковий, О пореклу Томе, вове устанка 821---823 г. 360p- 

ник радова САН, XXXVI, Визант. институт, 1 (1953), стр. 38—88. — Други посочвания y Ив. Дуйчев: ИИБИ, 

VII (1957), стр. 248, бел. б. Интерес представя съобщението на Теофановия продължител, че във иръзка с въ- 

проса за произхода ва Тома бил използувал извествя на „писмени извори“, който не могат да се отъждествяват 

и не са запазени, А. 1. Каждан, Город и деревня в Византии IX 
4 По-късно Anna Comnena, Alexias, 

че въстанието на Тома е станало 5 820 г. 

X вв., Москва, 1960, стр. 350 и сл. смята, 
ed. Reifferscheid, Бор. 58, 

20 sq. говори за българите Бория и Герман (края на XI в.) като за Buopáoor Хао», Cpr. Ив. Дуйчев, 

Образи на двама българи от XI в. Изследвания в чест на акад. Д. Дечев по случай SÜ-roaniuHHHaTa му, София, 

1958, стр. 749, 751. 

ската 

5 Загатване за проникване на поселвици славяци в малоазийските области ма Византий- 

империя. Иссочвания па библиография по въпроса вж, y Дуйчев: ИИБИ, VU (1957), стр. 243 и бел. 4. 

$ Общо за българската намеса срешу въстанисто на Тома вж. Златарски, История, 1, 1, стр. 807 и ca. Срв. 

Дуйчев, Славяни и първобългари, ИИБИ, 1—1 (1951), стр. 208 и сл, 7 За формата на Омуртаговото име Mao- 

ду», възникнала очевидно поради тълкуване на началното v на тюркското име като член вж. Aloravesik, By- 

zantinoturcica, Il, рр. 197, 217—218. В употребата на титлата BAP (Sacileós) за хан Омуртаг имаме ретроснек- 

тивно пренасяне на призната чрез българо-византийск ия мирен договор от октомври 927 г. царска титла на 

българския владетел (вж. Златарски, История, 1, 2, стр. 526 cn. Към титулатурата от първата половина на 

IX в. срв. и Златарски, noc. Cb". 1, стр. 809, бел. 3. 8 Според византийското схващане оѓхоъиёэт СЗНача- 

надо често „познатия, обитаван свят“ и" B по-ограничен смисъл територията на Византийската чуперня. 

Тома“ 
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yevQuérvac naga t00 лоохатиодотос  iéovroc èm- 
Верафов xal logveoréoas лоо Cur, vv xa- 
та той тройтою отоапй? tÓroímtr, xol Ón тб 

"Peouate. доот Флосве uerà ларотофас sevóucvoc 
хата тоу Кпдофитов ygor ойто) хайойиетов acu- 
гол двиску. Пховътон дё, xal дай» тайта тои au- 
otdir ойи ip" ssouÓoráiün uiv óc «кос, xal тах 
POVAS котките, év aot ÔÈ лай  veróusvoc 
тр» хаговтоб orgaudv Елеу. zal ёле «с до 
хаташеобиетос #дохе поутеА®с Побкрвс те sira 
май «рлтетос (й ve до то» пое» Вас ебоъса 
обх sbaguiu;ror Фа пдвістон ЯЕойбуои orgato? 

£Ófero лойорхотийт, T; xoi rob Mizah Ówrd- 
pets офи üyevveic ovAAÉvortoc хо) кото cdóec Го- 

тоодав Óvvauévov, xol лой ис OAtÜQUe Énavyaysiv 
одтоїс Óvrgüérroc. xal ý bv Boviyágor 08 Ör- 
vas об шхойс итос тбёеос xal croauádc, лод- 
2с дё wed ой тўс tugoúong fÓésto ладата&0<), -- 
uù обу вс дбо пра дипообигуос ха vwa 44- 
боо» yeuudooovr  doücréoregoc лаоб тр OdEg те 
rofs £xÜgoic xat вбуйоожос убита, длабов uir 
Фос te лойвшс, плоде rv Bovlyogor 08 Euu- 
xov zobos абтд» xarà ròr eiouuévov поло maoa- 
тдоовти xal üviaycow(tera (18) ха влей вс yel- 
eas ğeour кат Аа, пита др охрофс 6 té- 
патос, ха! фотор об ло? ив" паоха д2 пава 
TOY уют. xot insi ий Лос Xv the cowtyoles 
Aafisafhu, qwyadeíq тоабтр sógíloxovow, xal Pr тон 
Хфоо дусВатф oxtóarvvóusvoi ѓохдлору дфс отъ: 
áyovra, JAAG uèr тф» Boviyágov доупудс sóc 
та те одиата mngooAofóusvos dm éyívevo кбоос, 
маё вас д лой с ysróuevoc ѓухоотце, подс tip 
ботов блвотовре, 19 касобтов кр логобивибс 
те ка yvavoío» (pp. 64,19--66,11). 

9. Bulgari christiani fiunt 

IV, 13. "O ye ид» бохор Воъйуаоас (Béyo- 
uis обтос̧ й») доаойтевоу #Еврбовто  yvvaixa тс 

ВаоАвіас xgarsiv йахухоос` Süer хаё муас dyyé- 
Aovc dztéovaAxsv лод ату, зас сууфикос Аус» 
хөтадбау кой ката тўс збу» 'IPAouakov Зистоотеей 
yc. ПАА mr ид» та: 2тообоа Й dvavógor 

„ха Вий“ аттфо маите" „хагайтобо кбойовис 

Продължителят на Теофан 115 

чен между него и предишния владетел Лъв, 
приготвил войската [сиј срещу узурпатора. 
Той навлязъл дръзко в ромейските предели 
и се разположил на стан при така нареченото 
място Кидуктон. Разчуло се за това, мълвата 
се разнесла и не могло да се укрие от бун- 
товника. Раздира се, той се смутил и се за- 
бъркал, но като се съвзел, опълчил войската 
си против него. Той сметнал, че ако разде- 
ли войската си на две части, ще бъде CHB- 
сем слаб и лесно победим, тъй като за обса- 
дата на столицата била потребна не мало- 
бройна, а твърде голяма и значителна вой- 
ска, аи Михаил бил вече събрал войски, 
който не били за презиране, и можел да ce 
противопостави, и бил в състояние да им 
причини често гибел, а пра това войската на 
българите изисквала не някакъв малък от- 
ред и войска, но голяма и не случайна бойна 
сила. Поради това, за да не изглежда пред 
враговете по-слаб, отколкото бил, н да стане 
лесно победим, ако се раздели на две части, 
като някакъв бърз кораб той се вдигнал 
вкупом от столицата, и, смятайки се доста- 
тъчно силен спрямо българите, наредил се в 
боен ред на споменатата местност и започ- 
нал сражение. След като завързали бой по- 
между си, узурпаторът претърпял страшно 
поражение и не той избивал неприятелите, 
HO сам страдал от тях!і. Тъй като (ромеите) 
не можели другояче да намерят спасение, 
намерили го в бягство. Пръснати в някакво 
непроходимо място, Te се чудели как да се 
съберат. Обаче вождът на българите взел 
веднага пленниците, които заловил, завладял 
голяма плячка и се завърнал в земята си, 
като ce гордеел и ce хвалел поради побе- 
дата си над него“. 

9. Покръстване на българите 

IV, 13. Князът на България (той бил Bo- 
горис 1, когато узнал, че жена управлява 
империята”, започвал да се държи по-дръз- 

KO. Поради това той изпратил някои вести- 
тели при нея да и съобщят, че нарушава 
договора и че ще се отправи на поход про- 
тив земята на ромеите. Обаче тя, без да 
прояви нещо женствено или немъжествено, 
му известила: „Ще ме намериш и мене в 

' Става дума за обсадата на византийскага столица и на войските на император Миханл П (820--829, 
от войските на Тома Славянина. 2 Според други известия (Georgios Flamartolos, Chronicon, ed. Muralt, 
p. 695, 21 54), император Михаил И ноискал помощ OT българите, което въпреки колебанията на Златарски, 
пос. съч., 1, 1, стр. 309 и бел. 3, изглежда много по-правдоподобно. Изложението на събитията y Продължителя 
не изглежда убедително. ^--* Погрешна форма, вм. Борис (852—889); срв. Moravcsik, op. c., M, pp. 96, 108. 
8 Имп. Теодора, вдовица на имп. Теофил и майка на Михаил HP (842. 867), през чисто малолетие уп авля- 340 Tg. ^ T т + > 
вала като регентка (848—856) Събитията се отнасет към началота на Борисовото управление; срв. Златарски, 
пос. съч., l, 2, стр, 2 и сл. 
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фупотоатеботас. xol 1 uiv хеодебод cow Е 

дА ий убэто ха бочок ив, хо} otro oov 

лв оон, тр” viz доідудоу Буогой  yvraixa 

удо Ао убоя 255 пита со.“ да тоб- 

ro иё” оф" xoi гф'ђооуіос Eger, unôèr tokun- 

cac угазчебеодо, xal тдс te дубли atu äre- 

véov оло”дбс. (14) xoi ди Седов wra xal пор" 

ЃЁовууо» negi тоос иотахос, ot: хайотиётое ©eo- 

бобов тоб даки Коъриой, sive ви то» óveupá- 

voy xai бреос «в ALOS TOS, лод лодЛоб oiy- 

иодотойбтов ў Өғоддра ags ту &oyorra Воъй- 

yagíag лов, кой abróv Фо" да убайиато» 

дововЛат маі uis 601 zal зобото йлойи- 

тобовсђо totor аб. поб дё ха otros, gog- 

и, ёх torov дарбо, neol оіхеіос abro) лово- 

Вебер дерс лада тб» "Pouatev uev аѓунадо- 

ucÜsíoqe лбтё, xaregouérns де уби iy тў той Ва- 

ойвос ай. atri др otv л00с тр» ліси» ное 

иєтереудеїое, xal уодината хохй тд» тўс aiyuaAo- 

“ас лодсийеоо хоо», xni пос riv vr Agi- 

сиб" лбу тв xal megl то от oióc) тв хо! 

ðóčav, с ou, долийбогоа дафевобътов, ENEL TS 

2лаубдою 1ўє лоде тду ддейфро" vttÜyixev, oÙ ĝré- 

леу дидайсовоф те xa лодокадо?бса xal oné- 

uara хогова дотоо the літе лоде молот. 0 де 

(ро удо лаой той вотибуот Kovgyapü рамой тда 

подведе xol та» изотциом хоту ё с) тобто” 

uiv dxoorsíAus тр’ оне ау bÀáufovs шюдоу йдвА- 

qui лАђу Éuevev блво Hv, Фиойа xauoznuéros 

zai тў» abroU допохеіо» зи». 8224 ис ЯАПУЙ 

лғолесоёои Фейдотос (Auc де пу, ойто пий от 

тб» лоуътёоо» xai гоодвотвошу, ÖS оиёу, ME- 

raxaióevoué£voy. каї тд. хахд игтаиауђдоудуто») ту 

ото глойбона xol xarírgexey уй”. хой де дед» 

2иеїуоу Swáyxater лид 1005 йитуоу vv 

елдә, tòr бло той Өгодоооо іу плойаже ко! 

тўс отоб ддейфте Davuatóuevóv те xal osDóps- 

хо», (0g sixóc. тихдътес o?v айс длайарй тб» 

ded, обто д) подс Peooéferay ивтатдетол, xai 

тўс toU AovtgoU naAugyeveoíug «ora&uoUrat, ко Ah- 

хайд xarorouáterat нала то дуоии тоб Вао/вос, 

лаод тоб лодс ёивїуо» длоотойфтос  Apyupéos 

nò rij Вас/ дос r&v ло] вот. (15) ха т Ф tow- 

t Загатва се за мирния договор, 

срок изтекъл КЪМ 845 г. (Срв. Златарски, noc. 

предионага, че между княз Борис и правителството на 

Theophanes continuatus -- Продъджителят на Теофан 

поход против тебе и аз се надявам, че ще 

те победя. Ако пък не стане [това] и ти ме 

победиш, то и така ще те надвия, пости- 

гайки явна победа, защото TH ще да CH по- 

бедил жена, а не мъж.“ Поради това прочее 

той останал в покой, без да посмее да из- 

върши нещо дързостно, и отново възобно- 

вил договора за приятелство!. 14. Поради 

някакви сънища или видение или пък по 

някаква друга причина Теодора отправила 

до княза на България молба и настойчиво 

искане? за някакъв монах, назован Теодор, 

по прозвище Куфара, пленен преди много 

време. Тя го помолила чрез писмо да го из- 

дири, За да бъде откупен от нея срещу как- 

Baro цена поиска. Вземайки повод от това, 

също и той поискал да се застъпи за соб- 

ствената си сестра, която някога била пле- 

нена OT ромеите, а сега била държана в цар- 

ския двор”. Тя прочее се приобщила добре 

към вярата и се научила по време на плен- 

ничеството на четмо и писмо, а особено се 

възхищавала, както е редно, от християн- 

ския ред, относно почитането и прославянето 

на бога. След като се завърнала при брата 

си, (тя] пред него ne престанала да възхвалява 

и призовава бога и да сее семената Ha вя- 

para. Той, който вече бил малко просветен 

от споменатия Куфара и запознат с тайн- 

ствата, изпратил го, а в замяна получил 

сестра си. Останал си обаче такъв, какъвто 

си бил -- обладан от неверие и почитащ 

своята религия. Но настанала някаква от 

бога пратена напаст, която обхващала и 

опустошавала земята му (глад настъпил“, та 

по този начин, както подобавало, да бъдат 

по-добре превъзпитани и да се отучат от 

злото онези, който били по-охранени и по- 

привързани към земните блага). Той се при- 

нудил да призове за закрила от злините 

онзи бог, който, както подобава, често бил 

възвеличаван и почитан от Теодор (Куфара) 

и от сестра му. След като (българите) се 

отървали от злините, той по този начин бил 

обърнат към богопочитанието, удостоил се 

с купела на новорождението и от изпрате- 

ния при него от столицата епископ бил пре- 

именуван Михаил по името на императора. 

15. Казват, че станало също и нещо такова. 

сключен между България и Византия по времето на Омуртаг, чийто 

съч., 1, 1, стр. 349 сл). Златарски, пос. CEY., 1, 2, стр. 4, 

Теодора © бил сключен траен мирен договор. у 2 FF. 

Doiger, Regesten der Kaiserurkunden des ostrómischen Reiches, 1, M.-B. 1924, pp. 54, 447, датира това писмо към 

344 г. Тъй като обаче e било адресирано до KHAS Борис, 

3 Даденият тук 

от установения ход на историческите събития. Срв. Златарски, пос. съч., 2 y^ 

също говорят за настъпил по това време глад в България; £x. Genesius, ed. Bonn, p. ЭТ; 
трябва na ce датира след тази година. 

съч., стр. 20, 21. 

който поел властта едва към 552 r., очевидно TO 

разказ за покръстването на българите се отличава 

L 2, стр. 21, бел. i, \ Други извори 
сри. Златарски, пос 
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tov &ucvufijva. paoir, Oc ooru деди neyt тур 
хуутуво а! tòr Boyopw йохорта xexrzuéror табта 
ха! xará va oixov vOv éavtob, £v © оъуєубс 
áquxvsiro, Dekou i&orooijoct, убхтоо cg ду ёуо 
xai ut nuéoov tà ror Uta vv ÓpÜaLudr тов 
Фциота. ÓS уобу ő тоюбтос облот Fooc émnao- 
дву, uevaxaAsirat uovayóv тоа тб» xaf $uádc “Роо- 
01097 coyoápor MeiÜóÓts Oroua wp будої. roð- 
то» об” стопа кой лобофлох ём twos ас 
лоогойв ob тас àv лӧдвиф  dvÓpoxtuníuc Ñ rà. 
Cow ка! ®ңоісо» глехейвбоси удали» oquyds, dAZ 
а Вобдото, тобто  uóvov лыуфу Фс sis qófor 
rovc дофугас & тўс Ü£ac iváysode Ройдото мой 
ддиа лаоахадгїођдо лоо илд» dno tig you- 
pis. иде” уобу обгос подс qóflov Етеоо" туго, 
ў тр тоб 9800 Osvréíoay їде ^ nagovotar, rav 
3 Га # а x 2 2 е 0 925 «ивтов хођълёуосуер, xal rovc Мжаосс ёутеббеу 
та Воореѓа тфу лото» длойиивфьозтас, ВЕ 
д8 тойс лєлАрииѕдлбта тойс тб» ПеВизивлау 
довлоиѓёуос xagmnobc xal подс ri йлейдцибтр xo- 
Дао ünciavvouérove офодобс. tart ob», Следи) 
cÉpuc врув” Ñ yoagn, наиб», мой драйтфу тб 
тоб 9505 фоӧВоу èw éavt отідаВо», ха! катити- 
Яев та xa uðs та nvorýoa, зохиф” ogi то 
Ücíov ивтайаууфи Вали оиотов. ё? ф каторизс 
угуоуфс thr ёх nartòs тоб 005 офтоб койи- 
cíovara,. émavácvaow, обс xal ивта мух уо 
xutüzoAsujcas, тоу той беоб тйлои отарооб £v 
хдойлов пабе» атой, robs xavalotzove obsín 
хойфа, яфюта дё @тафо»до логе xai аттойс 
влдъцобутас Хоютиробс. Eel. роби uereréðn noos 
Ювоввай”, yoápe д) лоде пр Oéonowar negi уй, 
л? да: отвуобивуос тф той, xol ВОГ лаой таб- 
THS лаобкнасиханеро" (Og On £v ФА où дбо ör- 
га” aur, niota тв xai фа а ouvõeðértor тр дооаокт, 
маі бло» флойово zaDvesoyretvo мой воть» 
доудопойа ФЕ ду те xol ббдийлтотох. fj ðè shue- 
"(0s те Пкогов” адтоб, xal ðéðwxer ёођир obcav 
трлхабта т’ aò то Уднойс, табтнс др лбтє 
бою» reyyaroíogz "Poualov те £d абтфи, аи 

Тъй като княз Богорис имал голяма страст 
към лова, той пожелал да бъдат изобразени 
[ловни сцени| в някакъв негов дом, в който 
често отивал, та и нощя, и деня да ги има 
за наслада на очите. И тъй, понеже бил o6- 
ладан от такава страст, той повикал няка- 
къв монах живописец от нашите ромеи. Този 
човек се наричал Методий. Когато той се 
явил при лицето [на Богорис], последният по 
божие внушение му заповядал ҳа изобрази 
не изтребление във нойна или избиване на 
животни и зверове, но каквото сам пожелае, 
като му добавил само това, че би искал 
зрителите да изпитват страх! като гледат, и, 
заедно с това картината да предизвиква (у 
тях) удивление. Монахът прочее, знаейки, че 
нищо друго не събужда толкова ужас, кол- 
кото второто божие пришествие, изобразил 
там именно него: от едната страна как пра- 
ведниците получават награда за страданията, 
а от другата страна как грешниците съби- 
рат плодовете на своя живот и биват про- 
гонвани и насилствено отпращани към очак- 

ващото го мъчение?, След като картината 
била свършена и той видял тези неща, той. 
бил обладан от страх пред бога, посветен 
бил в нашите божествени тайнства и в дъл- 
бока нощ приел божественото кръщение. 
Когато станало известно, че се покръстил, 
той се намерил пред въстанието на целия 
свой народ. Като носел на гърдите си изо- 
бражението на божия кръст, той с помощта 
ва малко хора ги победил, а останалите на- 
правил християни не вече тайно, но напълно 
явно и с тяхно желание. След като [прочее 
се обърнал към богопочитанието, той писал 
на императрицата за земя, тъй като бил стес- 
нен поради многочисления |си| народ, и по- 
искал от нея |земя| по-откровено, понеже, 
свързани чрез вярата и неразривно приятел- 
ство, вече те представлявали едно цяло, а не 
две [страни]. Той обещавал и сам да се под- 
чини и да спазва вечен и ненарушим мир. 
Тя благосклонно го изслушала и му лала 
пустата по това време [sema] от Сидера?, 
която тогава била граница между ромен и 

1редполагаемото от някои автори тъждество между споменатия TYK BH- 

3 Хронистът изтъква, че покръстването ка Č 

за това Y 7, Пужлев, История на 
осповапия. * Ог тава асгенда, 

вори много по-убедително са представени събитията във връзка с похръсгването и бунта ка нрувърз сите на 
старата езическа вяра: за подробности вж. Златарски, пос. съч., стр. 44--49. — 5 Сидора или Демко-каму в 
Западна Странджа планина: вж. Златарски, пос. съч., стр. З и бел. 3, за местонахождението из Сина 
срв, и Г. Цанкова - Петкова, noc. съч., стр. 136—139. 
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с Лебъдло?, Hus офто халкта Им лаа? 

тоїс. otro uir обу aaga 5 Bovåyaoi лож er- 

о Века» игтоотдиодң, Deot подс vij охе» ue- 

vaxalecauévoe урбот авлойс, xni обтож ёх ще 

хоб” олиги» re xat sAgyOY ха! объе уђс тўс 

тб» “Ронан бс те тудс ёлаууғ Мас gws- 

Фёртес подс хооро доопато” xafhréfalor fav- 

тос. 

16. Eige ифу обу ойто) rà хета ту» беор Aap- 

coc re xa? Радо уто лоутаҳо®. ég ofe àyaÀlo- 

ибт ёхеб маі oiov тодлаа леде рео óc 

épéícee Éyovoa, к тос кота тўр дуото Lav- 

Изаробс глаюбте иствука dc Вобдото слобс eù- 

cífieay 5) от nal år årorna nosir д xal 

лой» nan ті» fjusrápar év&xAgoer. (pp. 162,3-- 

165,16). 

10. De pace inter Bulgaros Romanosque orta 

JV, 25. Аттбс № ната тат Вабйябр теоой- 

ба» тарифа” ка vOv Ope хо Можкдо бас 

отоаспуй?т (и yàg signyevóvvor 1ф» Вордуаоо» 

.vóuoc nv афтоёс METÀ TÖP ` дъотойхбт дуужтди- 

хебер xal състоотєбе») то Óvsuxór иёоос zaveli- 
per, Ехо» nal то ёра тб» Фоакпойбто ие inv- 

той (p. 181,15— 20). 

1i. De Basilii Macedonis origine 

моа "Hy ôk ибо тдък tò véroc. r&v auó- у, 4. CH» дё иёхо тоте то уёуос tær toyo 

vor °Аоойхор хот да Фолво pariar отувотт- 

ибс, в? xal raic čmyoulas лой фас Tolo Вухо- 

окис дътомежотато, ёр "Адоштоулд а next uévov 

uj» оно. #ле д2 Кообиос вкеррос, 6 тфь Bovi- 
ГА 27 5 ` ` e РА 2 2 

yágcr йодо, sic тас л00с Реошооъс | &vDploac 

anordàc лоАёшо» уйозка тў AÓg:avovnóLe &pá- 

Aero, xoà yoóvov zipoxaDi(oac cvyvór биодоуѓа tav- 

българи, до Дебелт!. Тази земя била нари- 
чана (от тях) Загора. По този начин цяла 
България преминала към благочестието, след 

като бог ги призовал да го познаят, и то 

чрез такива малки искри и напасти. И така, 

след като били удостоени с ромейска земя 

като с друга обетована земя, те се подчини- 

ли да бъдат в неразривна общност. 
16. И тъй в такова блестящо положение 

били работите на Запад и [sa TAx] се гово- 

рело навсякъде. Възрадвана от това и силно 

желаейки да прибави по-големи победи, им- 

ператрицата се опитала да изпълни жела- 

нието му [именно] да привлече павликяните, 

[които живеели на Изток| към благочестието 

или пък да ги унищожи и премахне OT ли- 

пето на земята. Това изпълвило вашата 
страна с големи злини. 

10. Мар на българите с Визаития 

IV, 22. |Петрона| заедно с четирите HM- 

ператорски отреди и със стратезите на Тра- 

кия и Македония (защото за тях бил закон, 

когато съществувал мир с българите, те да 

споделят опасността и да воюват редом с 

източните войски) завзел западната част, 

вземайки със себе си и темата на Тракезий- 

ците. 

11. Произходът ка Василий Македонец 

V, 4. Дотогава родът на потомците на Арсак?, 

който обитавал в Адрианопол, образувал не- 

що като особено племе, въпреки че често се 

смесвал чрез бракове с местните жители. 

След като известният Крум, владетел на бъл- 

гарите, нарушил договора с ромеите и 06- 

градил Адрианопол c вал за военни дейст- 

вияв, той престоял продължително време и 

1 Римската колония Flavia Pacis Deulthensium или Colonia Denlius продължила съществуването си в през 

ранното средвовековие ; днес развалини при с. Дебелт, Бургаско. Срв. Златарски, пос. съч., 1, 1, стр. 261 бел. 1. 

? Златарски, пос. c»c., 1, 2, стр. З, предиолага, че с това име е озцаченё областта между вододела ua Сакар- 

планина към Странджа и пограничния окоп Еркесия. Допълнително вж. у I. Нанкова-Петкоза. О территории 

болгарскаго государства в УП-ЛХ ss., ВВр., т. XVH (1960), стр. 136--137. 

лавликяпите в Мала Азия, към арабската граница, вж. у 
3 Става дума d'Amorium, Bruxelles, 1985, р. 227 sq. 

3 Подробности за войната против 

A. A. Vasiliev, Byzance et les Árabes, 1, La dynastie 

за византийския пълководец Истронае, брат на кесаря 

Варда и на императора Теодора, стратег ка темата иа Траксзийците (Западна Мала Азия) 3a пего и борбите му 

с арабите в Мала Азия вж. Vasiliev, op. cit. p. 233; Ostrogorsky, History, рр. 194, 202, Златарски, пос. съч., 

стр. 20, 21. B нашия извор има неясна хронология на събитията. В действителност поражението, нанесено на 

арабите от Петрона, се датира не след покръстването на българите (септември 865 r.), а на З септември 56 

вж, Ostrogorsky, op. cit, p. 202, Златарски, пос. съч., 

Al 

стр. 20. В такъв случай посочваисто па Продъпжителя 

на Теофан за съществуването на мирни отношевия трябва да се свърже с постигнатото споразумение между им- 

ператрина Теодора и Бориса, а не със сключения в 864 г. „дълбок мир“. 5 Съставителят на Vita Basilii, HM- 

ператор Константин УИ Багренородни (918—959), с цел да прослави своя дядо и осповател на Македонската ди- 

настия, го представя като потомък на арменската династии на Арсакидити. По въпроса за произхода на импера- 

зор Василий 1 вж. главно: A. А. Васильев, Происхождение императора Василия Макелонянина. ВВр., ХН (1906), 

стр. 148—165 ; N. Adoniz, L'áge et l'origine de Basile 1. Byzantion, VII (1933), рр. 775—500 -- IX (1934), pp. 

223—260. 
тарски. пав. съч. стр. 278 и ca. 

= Отнася ce за превземапе за Одрин от българите през Tomi 812 r.; за подробности вж. SAR- 
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Dr дий rhy то» фуаркано PvÓna»  cugsoujouro, 
xai rovs £v айт) портах uer май Мори той 
дохвовож ths тоат подвох eis Boviyaoíov us- 
туруоув, отива uera TOY ЧАД xui тойс тоб Ba- 
овон уреутиторис, Ри тобто» ÈV тога аладуйбровс 
fyovras, eis тп’ rr — Dovàyápgow длахдтюи yip" 
дуда дасийсоз ixsivos боков’; xal ó obr abt: 
haos xoAÀobs ат Dovirzágor лодв tir ёб» 
ліото' ивтуррауо" той Хотоб (ойло удо Тр то 
&Üvos UETNVEYUEVOV подс тір &Poéftur) zal aoi- 
AayoU та tis Хотоос ФДдапиа ас zuteßálovto 
олбодато, те iÜvodjs торс Sxéðas ndr ив 
MOYTSS, Mul 0005 то тўс Ütoyvoníus uerüyOrtes 
qGs. дос лодв oyy zar abrow ха ес Mov- 
тодув ó тоб Kooóuov ðióðoyos ubróv re тфу fe- 
офтато» Mavowvijà хо лоййоба tors га torre) r- 
Ósteyvuévovs, Ós оди Тодиве cegions OTEOO T.I C4 
Хоютой, ugro лой ас ааах тф Mù парто 
даут nagíneuwer, xui obra они тойдобс тар 
тод Вао/ Фо диууве  uagregizijc «бийвас te- 
Xeiv, Фе штдё ris ётер дву овирбтитох abror uor 
pev. Got дё Cuoxentouívov Шой тор Даб” gro) 
xal пр ёбодо" abrořs ngvraveóortos (6 удо тб» 
Boviyáger бодо” uj Óvráuevog дар nolb лоб 
tàs “Роцибнас  Óvváuss Фотоуотбвова лін» 
eic Рлблтодо Írever), ғу тф  Éuovvávsoün подс 
то’ üoyorra rov els tà ома üaoA(toDet uéAlor- 
та дао” тофу  Xponarür, (фи тор лода Baoi- 
дею» тр te цоорй žievĝémnor ка! уаоіву блоув- 
Афута мої stepuoxu(ouvra лооз £avróv ѓфедхбоато, 
xoi ито" Qarugortór v ueyéüe ёлёбохву. ó Ó6 
mais üxásos xa боаопай ос vois лоб doyorroz 
énegétÓóuevos  yóvacw Фи тф длдитир djs thr 
oixs(ür  syévevar вледежито, фт ёлдауўриш uiv 
ror йоҳорта, ^мауоишуєодон dè Aelpüóros viv до- 
grqónor тау абтоб. 

о. АДА Fra rà ёр usog curtis ЗЕПАЕ” eè- 
nevelig двой л005 та obxsia nas 9 Флаубас dx 
aiyuáAcxo; Аад rv  Xowuavov, опер де 
xai ot тоб Воо/фои vovsic, тб» Фідтотоу abroic 
лада лообелаудивюи (pp. 216,9— 218,2). 

1—* Нарочно уноменание зя 
1902, pp. 414—418. 
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поради (настъпилата) оскъдица на храни за- 
владял го чрез капитулация. Той отвел в 
България всички, които се намирали в него, 
заедно с Мануил"? архиерея ка този град. 
Случило се, че заедно с другите били отве- 
деви в българската земя също и родителите 
на Василий заедно с него, който бил още 
пеленаче. Запазвайки и там непокварена хри- 
стиянската си вяра, дивният този епископ и 
народът, който бил с него, привели към 
истинската Христова вяра мнозина от бъл- 
гарите (защото този народ тогава още не е 
бил приел благочестието) и посели ча много 
места семената на християнското учение, 
като откъсвали скитите от езическата заблу- 
да и ги довеждали към светлината на Goro- 
познанието. Поради това, разгневен против 
тях, Муртагон, приемникът на Крум, след 
като не успял в опита си да ги убеди да се 
отрекат от Христа, подир големи мъчения 
предал на мъченическа смърт и самия пре- 
свети Мануил и мнозина, които се проявили 
в това дело. Станало така, щото мнозина от 
сродниците на Василий се удостоили с мъ- 
ченическа слава, та той да не бъде непри- 
частен и в това величие. След това бог ce 
смилил над своя народ и му дал възможност 
да напусне страната (защото владетелят ча 
българите, като не можел да се бори про- 
дължително време против ромейските вой- 
ски, отново склонил да се подчини). Когато 
християнският народ, който щял да бъле 
пуснат {да се върне) в собствената си зем», 
бил заведен при владетеля, той видял де- 
тето Василий, с благородно лице, любезно 
усмихнато да полскача наоколо, привлякъл 
го при себе си и му дал чудно голяма ябъл- 
ка. Детето незлобиво и свободно се облег- 
нало на колената на владетеля, като чрез 
невинния си нрав показало своето благород- 
ство, тъй че владетелят се учудил, а него- 
вата дружина от копиеносци вътрешно се 
раздразнила. 

5. Но чека кажа накратко онова, което 
е станало междувременно. По божие благо- 
воление целият отвлечен в плен християнски 
народ се завърнал в земята си. Завъонали 
се заедно с другите и родителите на Ba- 
силий, които водели със себе си прелюби- 
мото си дете. | 

+ него вж, y Defehaye, Ѕупахагішп ecclesiae Constantiaopeditagae, Bruxellis, 
*Cupea Византия; срв. Moraucsik, Byzantinoturcica, p. 280. 
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12. Basilius Macedo сит Bulgaro quodam. 
luctat 

V, 12. Ката де ра twv пивоф» "Avuyovos 

$ латобаос xai донѓопхос тфу ogol xhyrógor 

iv таїс Baouuxaic обес, а? xarà три mnowipov- 

oa» role puodelius аА», Фходдипов ка! лойле- 

Дас гохеиаосто, воптооа xal датиидта тду obxei- 

ор лотбоа В4одот поюбигтос. 6 òè Karoag тобе 

порох tfc ovyxAgtov zul robs oixeíovc naga- 

Завд» xoi тобс отйбас лодс ит годе" ánjjet, 

сонпасодавот xa robs пло  Dovàyaoías ос, 

ovvýðws кожа 1óv vóre кают rjj Вао/всобоц èr- 

Матойвонтас. zaoii 0 vj Poudcst xa бедфайос 9 

то? Bamusíov xéowc ota опурви с ко аётдс тоё 

Kaícagog, 8444 ха! Kwroravuvos ó лохогиос, ó 

rof хай ис AoyoUftov той Ógóuov xai Ву gilo- 

соф а ğxoov xal üÓcporárov лесфроуфв лотос ov 

дюий лото. ot 92 Бобдуаооь de( лос огриатви 

ха! коохциой reyyávoyrec, nel  Evoxov тоте 

us ёдт» ёҳоутєс Вођдуасот £s dvÓgíq  aeuvvró- 

uevov офиотос xoi хосу ÈV лайшонообтц бла 

yovta, óv ойдеіс 9дедб? ифуоь vóre тар поосло- 

Хобито катбвайви, оди dvextóv дОхот» êr alt 

фооуєїр 042ӧлёб 10 uéroov ПЛаботебозто. той 92 

ябтов лоойтос xol дъитдіас хоовтобстс ката 

ти» тоалесат, Aéye б guxuòs ёивїуос Федф ос 

лоде tòr Каюара Ort Exc, д голота, бубйоолоу Oc 

ёду хедебус Руа nahalo uerà тоб леовоттос той- 

rov Boviyáoov. ибисто» удо дтыдос тобто "Po 

набок, xoi oPósic блоіоєі tùr работах бла, 

së абтос дхотаублиотес гу Boviyagía паоаувуптоц. 

тоб 2 Кооаоос увубода: лроотфбазтсс, Ó лооит 

оро с Кототат ос aexgíxos, офодоа guts 

подс то» Bao(Asov де игтос Gte xoi одтой ВЕ 

^ Aauevícov Амор 10 yévoc, ёлеі Ótvypov côe tòr 

тблоу iv © бауу водок Вис до», xoi #дедОхе ин 

лос hoton городу 6 Вао/“(ос, airet лоотоотр 

yevéoða nagd тоб Kaícagoc £x бот влиооа»?т- 

vat лома хотд то даров. об yerouérov спилда- 

хас v BovAyágp ó Ваойвос, xal дйлтор cvy- 

mícag xai лерофбобав аблбу, coti деодбу туа 

4ógrov хобфор xol üwveyov jj #Е olov nóxov ën- 

об" те xal афоб”, otro: Бадйос а?тъ ёлбуо 175 

12. Борба на Василий Македонец 
с един българин 

V, 12. Един ден патрицият и доместик на 

схолите Антигоні устроил и бляскаво при- 

готвил угощение в императорските жилища, 

които се намират до близката до дворците 

зала. Той поставил баща си Варда? за до- 

макин и уредник на пиршеството. Кесарят 

взел първенците на сената, приближените си 

и приятелите и отишъл на угощението. Той 

взел също и приятелите от България, KOH- 

то тогава обикновено се намирали в столи- 

nara, На угощението присъствувал и Teo- 

фил*, господарят на Василий, защото и той 

бил сродник на кесаря (Варда, а също и 

патриций Константин, бащата на нашия ло- 

rorer на дромаб патриций Тома, прочут със 

своите познания по философия и със своята 

голяма неподкупност. Българите винаги били 

някакси високомерни и самохвални. Случайно 

тогава c тях бил едик българин, прочут с 

телесната си сила и превъзходен в борба, 

когото почти никой от дотогавашните борци 

не можал да пребори. Затова те не смятали 

да бъдат скромни, но се хвалели прекомерно 

с него. Когато на трапезата пиенето и весе- 

лието се засилило, дребният на ръст Теофил 

казал на кесаря: „Имам, господарю, такъв 

човек, който, ако заповядаш, може да се 

пребори с този прочут българин. Защото 

това е голяма обида за ромеите и никой не 

ще може да понесе самохвалството им, ако 

този си отиде в България, без да бъде по- 

белен.“ Кесарят заповядал да стане това, 

Споменатият патриций Константин, тъй като 

сам произхождал от арменски род, бил мно- 

го приятелски разположен към Василий. По- 

неже видял, че мястото, гдето щели да се 

борят, било мокро и се страхувал да не би 

Василий някак случайно да се подхлъзне, 

поискал от кесаря да заповяда да бъдат по- 

сипани по земята дървени стърготини. След 

като било сторено това, Василий се хванал 

на борба с българина, бързо го стиснал и 

стегнал подобно на някаква лека и бездушна 

връзка сено или пък сухо и леко руно въл- 

на, така лесно го дигнал над трапезата и го 

1 Патришият и доместик на схолите Антигон, син на кесаря Варда (вж. Theoph. Contim., p. 180, 2—4; 

p. 205, 16. 11) бил роден към $54— 55 г. C титлата доместик на схолите се назсвавал началникът на гвардейски 

отред при императорския двор. ? Братът на императрица Теодора й вуйчо на Михаил Ш], кесарят Варда, бил 

убит от Василий | на 21 април 865 г.; срв. Ostrogorsky, History, р. 194. 3 Под rebe бляд Bovipaolas 9006 

трябва ла се разбират пребиваващите в Цариград Сългарски пратеници, както те биват обозначавапа често в Кли- 

торология ва Филотей. Срв. Гръцки извсри, T. IV, срв. 124. + Наричан Тесфилипа Образования, сродник на 

Кесаря Варда и император на Михаил Ш (вж. Theoph. Cont, p. 224, 20 sqq.) при когото Василий постъпил 

първоначално на служба. 5 Византийският „логотет на дрома“ е изпълнявал приблизително функциите на 

външен министър в империята. Разпорежлал се с пощенските съобщения, службата на дипломатическите куриери 

и приемането Wa чуждите пратеници. Срв. Bréhier, Les institutions, p. 120. 



топлес истесобдас длёоовреу. той дё увуототос 
обдес ту zagórrow iw ös ob cwpuizs ме) ёдаб- 
насе то’ Вадою». дилйоубитес д^ xal oi Вой 
yagot rijv sgpuiovoíar the tóyeoslag те ко! Óvráuecoz 
fuewar &veoí. üm èxsivys 08 тс пивоас побато 271 
со» ў rof Ваойеюь руши eig mücav tim пой 
дафолйъ, хай roig длбтоу дифвогто отдиаоль, 
длорделтос ўд хадвотциос (pp. 229,1 —930,15). 

13. Basilius Bulgaris archiepiscopum 
episcoposque mittit 

V, 96. “Осабтос дё xai neol rò Boviyágow 
yévog sPgtoxera. Фаувуоубс. то удо тоюёто» ёдхо, 
ё ко! лод roírov тў” подс вбобвео» uetaßoiùy 
збодебаобдо гдобе моћ содс тор YUOUUNGUÒV не- 
reADeir, А биос длоуйс би Фи подс 10 хаду 
ха? дуідоъто», с бло дубио" фи а бабе ca- 
Aevóu&ror zal ustoxvoóusvov. ПДФ tais тоб fa- 
оё crxvale паоби ова xai таїс даилооїс ðe- 
£wbge0U, Ëu дё ка traïs ивуарорвуоис фоти 
те хо! доре с, доуеліонолбу te лебгодош zuta- 
д6савда xai ёлохблоқ хоталоиуо®ђуо бу y- 
gav дубувтаг xai ди те тобто» до те тб) dE 
до” ve xal тб» олово» тўс vis ueruxinüér- 
тор xal ёхеѓоє лара тоб Ваойвос длоотадбто», 
т> ввоебф» цотаоъфу, tá те латофа Й zutu- 
Милаув xol 6дх оо" кф Хост саупуейвто 
(pp. 342,7— 8342,19). 

14. De bello inter Bulgaros Romanosque 
а. 694—896 gesto 

УТ. 9. "Аура Ó& nuxélafsr бр ó dorum Sr- 
иван PBoviyagías поета кота "Ромео Виотоа- 
тебоаойа, moópaou yow tis парус тайтиу. eð- 
зобдо” eige добор 0  Baouronütoo Гаобтгас 
Мопокдс Ти voua тайто. ойтос ovvegtAuó05 år- 
додот вилодко?с ха! giAoxeoóÓég. хо quioxoóaots, 
ЗЕ "Е адос оти, Хтароохйо те ха! Kocud of 

i Разказът, в чиято достоверност биха могли да се изкажат известни 

даде прослава на Василий І. * T. e Василий 1. 
върждаване на християнството в българската държава е настъпило след поставянето на 

Въз основа на новооткрит 
Неизвестен досега препис от разказа „Чудо с българина Георги“, 

приеме, 
фан, а не Йосиф (Златарски, пос. съч., стр. 206 и са.). 
след покръстването вж. у Златарски, пос. съч., стр. 208 и сл. 

на българската църква, именно 
св. Георги с българина (вж. 
ИИБИ, III—IV, 1991, стр. 

след 870 г. 
Ив. Снегаров, 

295—296) трябва да се 
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захвърлил. Когато станало това, нямало чо- 
век от присъствуващите, който да не похва- 
ли Василий и да не се учуди. Също и бъл- 
гарите се смаяли от огромната му сръчност 
и мощ и занемели. От този ден славата на 
Василий започнала все повече да се носи по 

цялата столица. Той станал вече прочут и 
за него говорели всички!. 

73. Василий изпраща на българите apxue- 
HHCKOR и епископи 

V, 96. Същото откриваме, че е станало и 
с народа на българите. Защото този народ, 
ако и да изглеждаше, че още преди това се 
е обърнал към благочестието и е преминал 
към християнството, въпреки това обаче още 
не бил утвърден и установен в доброто и 
бил лесно разклащан и раздвижван подобно 
на листа от вятъра. Обаче поради честите 
увещания и бляскавите приеми, a още пове- 
че поради великодушните почести и дарове 
Ha императора?, Te се съгласили да прие- 
мат да се подчиняват на архиепископ? и да 
се изпълни страната [им| с епископи. И 
както чрез тях, така и чрез благочестивите 
монаси , които били призовани из планините 
и из земните пещери и били изпратени там 
от императора, |дългарският народ| изоста- 
вил бащините си обичаи и целокупно се от- 
дал на Христа. 

14. Войната между българи и ромеи 
в 894—896 г. 

VI, 6. Пристигнала вест, че князът на 
България Симеон" възнамерявал да се OT- 
прави на поход против ромеите. Повод за 
войната било следното. Василеопаторът Зау- 
ца" имал роб скопец на име Мусик. Той ce 
сприятелил със Ставракий и Козма, които 
произхождали от Елада, търговци, жадни за 
печалба и сребролюбци. Желаейки да пече- 

съмнения, е използуван, за да се OT- 
? Продължителят на Теофан смята, че истинското YT- 

архиепископ като глава 
български препис на „Чудото на 

че първи български архиепископ е бил Сте- 
i Списък на българските епнскопии непосредствено 

5 Or думите на византийския хронист трябва 
да се заключи, че за първи епископи в българските земи са били изпратени от Цариград византийски духовни 
лица, монаси. Това известие отговаря в общ смисъл на сведението на „Чудото на св. Георги“, според което 
след покръстването княз Борис 

УУНТФАК H КАЗАТРАН; ВЖ. 
Ш (1959), стр. 171. 
сл. 7 

с титлата василеолатор „баща 
355; срв. и А. П. Кажодан: 
бел. 11 и др. 

довел 

Снегаров, 

(разбира 

пос. COY., 

16 Гръцки извори за българската история, V` 

ce, от Византия) не само архиепископ Стефан, по и 
стр. 295; 

€ Цар Симеон (893—927). За събитието вж. подробно у Златарски, пос. съч., стр. 283 
Стилиап Зауна, баща на втората жена на император Лъв VI 

НЫНЫ 

Б. Ангелов, Старославянски текстове. ИИБЛ, 

(886—912) Зоя бил удостоен поради това 
на императора“; за тази титла вж. Brékier, op. cit, рр. 33 и 2, 128, 135, 136, 

Две византийские хроники X века, М., 1959. стр. 88, бел. 3; стр. 87, бел. 2. стр. 93 



UVES ивотейа той Movowtot xecgðaivew BDovAOusroi 

tim uero BovAyágor nouapuareiar № ti по èr 

Өрсоадо»іну  UETÉOTNOUY, 909095 xOUMEQXECOYTES 

robe Bovivágovs. té 0 Boviyágor тофта UD 

Хъивфу dvayysárcov abróc длда табла wp paor 

jet катботпов Аёоум. 0 дё лфъта 6с Ajgov kopi 

peto, TI) лооѕ Жаойтбо” лоосладва ифивиос. 

uavds otv ó Zvueów 10Е xarà тб» ‘Pouako та 

Sala. 6 88 Васісіс то Коту блоотёАде хат’ 

афто? orgargAávgr дута, даф ло ф ха! üpyovot 

хадолАіои abvóv. сиивойс дё àv Maxsðorig ye- 

vouévys mudo * Prouatot, ка! хотаофатвто: а?- 

тбс те б Корв xol ó °Аонёуос Kovoríxis xai 

8220. пойо. mel 098 zal Хосдоотс холёсугу 0 

Хиией» тфу £x tS éraipeías той Васийвсос Aéor- 

тос, rdc обла» Divas длотвиф» ве соб’ 10У 

Роиоѓо» & тр пода üzxéoteAev otc до» ó pa- 

ойейс, xal Üvuob naAnoüeis, Ата tòr Ovouactó- 

usvor Хийтоду ёу то Лазо лотаиф ивта д00- 

и бусу ФЕалботайви, двойни дфоа торс Тобохоѕ 

(оте 10» Хъшеф» xaranoLeuijcot 0 д2 roto 

сузтиуди xai леіоос кола Хъцефи aila doaotot, 

битов Хавбт лао 'одтбу лодс Вабйёа блёотоє- 

yyer. б 98 Ваоћеђс да ve УЙс zal даалт Ód- 

iw торс Воъдудооте пойвийз. xol дю uiv бот 

ддоопе Kõoráðiov Ópovyyápur длост Лев, до. УҢ 

B aexobaor Миифдосу tòr Фождр, доцёстхоу 

у схойб» мета пр veyevtijy AvOoéov yevópevor. 

dw иго Boviyaoíug котодаВонс)», ó pakes 

tòr игоотопа Козтотатитаюиу подс Фунеф» éga- 

лвотайви, ёт thv elony отвоуот xal Bovióueros 

T 

E € ^ 3d e EN NI M M 2 

ossícootia, лодс abrów Ov Хъиеф» xavagyo EV 

соотой хотахдвів, 607 TAGOS ато блолтесоаз 

лароувнбоби. той Уъивфу обу 2 то стобаетис 

1 Във връзка с 
българо-византийската война през 894—896 г. вж. специално 

lempereur Léon VI à Треззаошаие. Сборник в памет на проф. Л. Ников — ИБИД, 

2 Император Лъв VI (886 

водец Никита Кринит; вж. Златарски, пос. съч., стр. 28 

y Const. Porphyrogenitus, De adm 

50, 39, 47, 53. 4 Военни византийски кораби, c един ред 
li, pp. 321—322. 

Les institutions, pp. 126, 

byzantin et le monopole de 

XVI—XVII (1940), стр. 30—86. 

арменски род във Византия Вж. 

cap. 
5 Сиреч маджарите; срв. 

началниците на византийската флота ; 

давана във Византия като почетна 

Moravcsik, ор. cit., 
вж. Bréhier, 
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титла, без да се свързва с 

—912). 
8, бел. 4. Други посочвания 34 

лят повече, чрез посредството на Мусик те 

преместили тържището с българите от сто- 

лицата в Солун и облагали българите c NO- 

тежки търговски мита. Когато българите 

съобщили това на Симеон, той уведомил им- 

neparop Лъв?. Заслепен от пристрастието си 

към Зауца, той сметнал всичко това за дре- 

болия. Симеон се разгневил и вдигнал оръ- 

жие против ромеите. Императорът изпратил 

против него Стратилат Кринит?, след като 

му дал много войска и военачалници. Ста- 

нало сражение в Македония и ромеите пре 

търпели поражение. У бит бил самият Кринит, 

арменецът Куртик и мнозина други. Понеже 

Симеон пленил и хазари от дружината на 

император Лъв, отрязал им носовете за по- 

зор на ромеите и ги изпратил В столицата. 

Когато императорът ги видял, изпълнил се C 

гняв. Той изпратил с дромони“ в река Ду- 

нав Никита, наричан Склир, да даде дарове 

на турките, за да почнат война против Си- 

меон. Склир се срещнал с тях и ги убедил 

да вдигнат оръжие против Симеон, взел от 

TAX заложници и се завърнал при импера- 

тора. Императорът решил да воюва против 

българите по суша и по море. По море той 

изпратил друвгария“ Евстатий, а по суша 

пагриция Никифор Фока, който след смърт- 

та на Андрей станал доместик на схолите, 

Когато те стигнали до България, императо- 

рът изпратил при Симеон квестора? Кон- 

стантинаки, тъй като все още скъпял за 

мира и желаел да сключи договор с него. 

Симеон го задържал и го затворил в T'bM- 

ница, понеже заподозрял, че дошъл при него 

за измама. Докато прочее Симеон бил зает 

ошетяването на търговските интереси da българската държава като причина за избухване на 

G. Г Bratianu, Le commerce bulgare dans l'Empire 

за византийския ПЪЛКО- 

представители на този 

jmperio, ed. Moravcsik, cap. 43, 137, 170, 172, 177; 

гребци; вж. Bréhier, Les institutions, р. 407. 

в C тази титла Ce обозначават обикновено 

п. 127. 7 Титлата патриций била 

определена длъжност, но носела известни привиле- 

з Тук става дума 

гии: вж. Bréhier, op. cit, рр. 102—103, 107 и др. За Никифор Фока, дядо на император Никифор H Фока (963- - 

969) вж. сведения y Н. Grégoire, La carriére du premier Nicéphore Phocas, Поовфоой sig Ns. Kvorazíónr, Zeooakorizy 

1953, pp. 232—254. — Мет, Héros épiques méconnus, La Nouvelle Clio, IV (1952), р. 378 sq; Pr. Dólger: BZ, KEVI 

(1954), рр. 226/7; Златарски, noc. Cb". ; стр. 

3 Споменатият тук Андрей бил византийски 
294 n c:.; 317 и бел. 1--Каждан, 

пълководец OT 

пос. съч., стр. 96 бел. 15; 99 бел. 13. 

„скитски“ (Theoph. Cont. io. p. 284, 9 sq: 9 х 

EX»wvedóv») сиреч славянски, вероятно българо-славянски произход. Като доместик Hd схолите бил обвинен, че дър- 

жи страната на Лъв VI, 

този претърпял поражение, 
бъдешия император 

10—14. През 878 г. той изпълпявал длъжността подстратет на 

. 115, 1—5, го характеризира като човек „мъдър, изкусен и храбър“. За него вж. и Ив. Дуйчев: 

съответко 

9 Титлата „квестор“ (Quaestor sacri palati) е била давана на 
я надзор над 

P 
(1957), стр. 252. Точната дата на смъртга MY и 

зантийския императорски двор със съответни функции 

cit, pp. 120, 158, 193, 225 и др. За пратеничестзото на 

съч., стр. 295 и сл. 

загубил 

Андрей отново бил пазначен за доместик. 
длъжността си 

Константинаки 

и бил заместен от Стилист. Но когато 

Вж. G. Monachus (Coni), ed. Bonn. p. 847. 

тема Опсикиоя в Мала Азия. Вж. Genesis, ed. Bonn., 
ИИБИ, Vi 

ua назначението на Никифор Фока не с известна. 

надзорника HAH началника на службите при ви- 

чужденците B стодицата. Вж. Bréhier, ср. 

при кяяз Симеон срв. Златарски, пос. 
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MNuenqopov áogosounevov, of Горокоь xaraóguuor- 
тес лдоа" ти" DBowivyapunuy #росто упр. 6 Sv- 
uev Zzuafcr xard vOv Тойохо» ётойлето. oi бё 
avuntodonrtes ztóAeuov пооз DovAyagove ovufdái- 
AOUOL и TOOL tOUTOUS ката койтос, (0с нод 
тду Хонг» iv c díoroQ лености. укцоакто 
об» oi Топохо тот Вао/ва robe  DovAyáoow alz- 
uaAcGrovz dyijoncÜaC © др ха! пяелобрер тоб 
лото; ФЕалостейас estim rovrov отно’. 6 дё 
Хива" дОЕЛотавйон  Óoovyyogíov тд’ Васа 
zeg rij; «орк (xétevev? подс Пи лаф Евн ó Ва- 
оде xal то» Хоооафахтт Лёоута mgós то таб- 
тр” zoujouoüc: Вбалёотейвт. 0 ÔÈ допќотхос Ne 
oupóoos xci 0 Ogovyyügioc Ефотабйнов Cnoorgéwot 
мета доо? вислейобтоат. вота дё Хоюосфахтур 
0808 Aóvov diicocse 9 Хане, О» врохтт èo- 
тоаууаАісато. бхотойтебдос де кала хор — Tospxor 
лотос катода, ug дерут aood ^ l*ouoíos 
Форда» ÓézacÜn. слоотобриг да ёлі тр мин pav- 
фр obs то’ Деожта ёп „є и) подтєоо» TOW 

три абрисажюат DovAváüoor даво, “онтт oë 
ло“, ётёрероє” об" б Раме тавтт" aoto- 
зи. Hber обу uera Aéortos 0 BoóAvapoc Өєодо- 
gos, oixstoz (v то Xvusor, xai лаоё аргу avroóc. 

10. Той Óà Óonsot(xov Numgópov góc той 

B«odéos 50у  дуйлошвуос, 0 acusondtoo 
Гообтгах тобтоу (с Óvrdotgv поовВа вто, yaru- 
хо” uer абтов плодов ог Дарина fovåióusros. тоб 
ÓÈ подс тобто йлатитоибтот, umore д блороу 
то Вай? Лёоти, ноуєіс ёлі voor: ó Zaoórtas 
афа тов хотафтоб xat tfc doyis тойто” ue- 
véotuosr. zoos[Ag дЕ бутоо Óouéouxos wr 
хор б ифиотоос Катакайфт. ёлі лой! дё ogo- 
idosas ó №Миррдбоос ОРС стойтруде êr то тт 
Oonxsyotov Фиат поодаоб ва. лой 08 xal 
yerrataz дрдоауси Фа adorns ибтоб £v торс ло- 
Aéuotz хаталоайдиезос POTIS, и под хата тр 
"Awvagigrér xal тб» пот дубу otgoáusvogs то0- 
лещи, тедеътд tòr flor £v vog иойф, viote ката 

против войската на Никифор, турките на- 
хлули и опустошили цялата българска земя. 
Узнавайки [sa това], Симеон се обърнал npo- 
тив турките. Те минали на другия бряг [на 
реката, завързали сражение с българите и 
ги победили напълно, така щото Симеон едва 
се спасил в Дръстър!. Турките помолили 
императора да откупи пленниците българи. 
Той извършил това: изпратил граждани, за 
да ги откупят. А Симеон помолил чрез друн- 
гария Евстатий императора за мир. На до- 
местика Никифор и на друнгария Евстатий 
било заповядано да се завърнат с войската. 
Симеон обаче не удостоил Лъв Хиросфакт 
нито с една дума, но го затворил в тъмница. 
Отправяйки се на поход против турките, той 
изгребил всичките, тъй като те не можели 
да получат помощ от ромеите. След като се 
завърнал горд от победата, той съобщил на 
Лъв |ХиросфактР: „Не ще сключа мир, ако 
предварително не подуча всички пленници 
българи“. Императорът се съгласил да ги 
даде. Прочее заедно с Лъв пристигнал бъл- 
гаринът Теодор, приближен на Симеон, и 
ги получил. 

10. Тъй като доместикът Никифор бил 
твърде много обичан от императора, василео- 
латорът Зауца го направил велможа, понеже 
желаел да свърже с него брачни връзки. 
Той обаче не се съгласил на това, за да 
даде повод за съмнение у императора ‘Лъв. 

Разгневен поради тази причина, Зауца по- 
вдигнал обвинения против него и го сменил 
от длъжността. Вместо него за доместик на 
схолите бил въздигнат магистър Катакалонб. 
След като прекарал много време без длъж- 
ност, Никифор отново бил назначен за стра- 
тег Ha Тракезийската тема. През целия свой 
живот, прекаран във войни, той извършил 
много и юначки подвизи, спечелил много NO- 
беди над агаряните H други народи и почи- 
Ham в дълбока старост. Той оставил синове 

1 Античният Durostorum дя. Силистра. Във връзка с това вж. подробно у /7. Мутафчиев, Сълби- 
ните на средновековния Дръстър, Сб. Силистра и Добруджа, 1, София (1927), стр. 118 и сл. Събйтисто 
се отнася към 895 г. ? Става дума за византийски дипломат и книжовник Лъв Магистър Хиросфакт 

(родеп към 845--50 г., починал към 919 г.). В неговата преписка са запазени 14 писма, разменени с княз Си- 

мери no време на пратеничеството му в България. За него и текста на преписьата вж. G. Kolias, Léon Choeros- 
phactés magistre, proconsu! et patrice. Biographie, correspondance (texte et traduction). Athènes, 1939, рр. 76—91. — 
Златарски, пос. съч., стр. 302. Cps. ГИБИ, IV, стр. 175 —184. з Приведеното тук съобщение на Симеом до 
Лъв Магистър относно връщанетс на низенниците не съвпада текстуално с никое от трите запазени Симеонови 
писма, срв. Златарски, пос. съч., стр. 313 и сл. Отнася се вероятно за устно съобщение. + Очевидно това 
е известният от други извори магистър иди кавхан Теодор, една от най-видните личности от Симеоновата епоха. 
За това повече вж. y Ззамарски, noc. Chu., стр. 314 бел. 3. 5 Става лума за Лъв Катакалон. За nero вж. 

подробно y Златарски, История, 1, 2, стр. 318 бел. 1, Каждан, пос. съч., стр. 30, 37, 38, 90 бел. 18, 92 бел. 
25. в Темата на тракезийците e обхващала югозападната област на Мала Азия, на север граничела с тема 
Онсикиои, а HZ Jor с Темата на кивериотите. 
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иле» Bápóur xai Aorta, фу 9 Вдодас oiweóra- 

тос Фо 1p Вас? Дори Ёотќоуєто te xal nya- 

лёто хо) dovàs(as РЕнлтовтебто тате Фупкобосв và 

Васйёт. ó дв Ваойейс, хайфв sipnrus тби Kata- 

хаб» пооувинофиеуов ве Óouéorxor хата тоб Хо- 

иефу тобто” вЕалоот Ан, сууебалоотейос оте) 

xai Osoóóciov лотоко" xal посжоввоийоо». дие 

леоаобуто» дА полит ths дуатой в дєийто» те 

хаў тауийтоу, ко! лойвиое нета  DovAyágmw ovy- 

хоотийвитос aeol tò  Boviyagógvyor, то лоъта 

“Рона xam, ка sdrtec длб4отто" oic ovra- 

zero x 6  лосжаввоийоос Osoóóotoc 

(pp. 357,12— 360,14). 

15. Notitiae de Bulgaris Saracenisque 
saeculo X. ineunte 

VI, 20. Т0» óà Вордуаонд» ёфодба»» ‘Ро 

uaíovs ёлто дут», of ФЕ Ауао нађдутеѕ тото 

стбдос àgjeoov vaíuayos, влиотпоаутес отоотпуду 

Толо ату” Аожа, ! Avráov uiv ёЕооитиќус» тўс 

лбдєос, rj; 98 Xowrurem sbospeíac длоотуосута 

(p. 366,11--15). 

16. Alexander | Gabrielopulium Вазийгатдие, 

siavos ortos, beneficiis ornat 

VI, 2. О oiv °4Аёбаудоос ка! лами TOŬTO 

Ёоуо» ёдат, tò Áßgoðiatos ва xai tots xvrnye- 

оќо лоосбуваи ба таб блвдсуйас vu? бдей- 

фоб abro? Л&оутос, хой ипде" Вас: бос Foyov du- 

лоблтес до, 0220 tò тоиф@’ хо! довдувас суойй- 

Ева yas, поуотатов očas оддёу yevvaiov ij 

Aóyov во” холелоабато. йна удо т wverécDat 

поуохобтоо odárvgr nany (Aarzávne tott ino- 

vuuor) бактода пелобцие” Oc xa хахйс rò С» 

Варда: и Лъв?, от които Варда станал MHO- 

го близък на император Лъв, бил ценен и 

обичан от него и бил използуван за служби, 

които били свързани със самия император. 

Императорът, както се каза, след като на- 

значил Катакалон за доместик, изпратил го 

против Симеон, изпращайки заедно с него 

и патриция и протовестиарий Теодоси. Пре- 

ведени били всички източни теми и отреди 

и при Българофигон било завързано сра- 

жение с българите. Ромеите били зле сра- 

зени и всички погинали. Заедно с другите 

загинал и протовестиарияг Теодосий. 

15. Българи и араби в началото на X в. 

VI, 20. Когато нападенията na българите 

измъчвали ромеите, агаряните узнали това*, 
изкарали бойна флота и назначили за стра- 
тег Лъв Триполит?, който произхождал от 
град Arana? и бил отстъпник от християн- 
ското благочестие. 

16. Славяните Гаврилопул и Василица 

облагодетелствувани от Александър 

V], 2. Прочее Александър" и по-рано 
правел това -- да живее разпуснаг живот и 

занимавал се с лов, поради пренебрежително 
отношение на брат му Лъв към него, не 

вършел никаква царска работа, но обичал да 

живее в разкош и да прекарва в разпътство. 

Но когато започнал да управлява единолич- 

но, не извършил нищо благородно или до- 

стойно за споменаване. Щом като станал са- 

модържец, той направил ректор поп Иоана 
(по презиме Лазанис). След смъртта на Алек- 
сандър загинал злополучно, когато играел на 

1 Синът на Никифор Фока, Варда Фока, бил пълководец по времето на Ахелойската битка (август 917 г.) 

(Theophanes Contin., p. 389, 6—7), през 941 г. бил изпратен да воюва против русите, които, предвождани от 

киевския KHAS Игор, нападнали по море Цариград (ibid, p. 424, р. 747 sq); през декември 945 г. 

след самостоятелно поемане на властта от Константин УП Багренородни, бил почетен със звание магистър и Ha- 

значен за доместик на схолите. (lbid, p. 

> 

(Guilland, Etudes sur l'histoire administrative de Byzance, 
436, 5 sq, p. 445, 20—21). За длъжността доместик Hà схолите, вж. 

[ Le domestique des Scholes, REB, VIII (1951), pp. 5—63. 

? Пълководецът Лъв Фока играе значителиа роля в българо-византийските войни през първата половина на 

Х в. По време на Ахелойската битка (917 г.) бил доместик на схолите и участвувал в сражението (Theophanes, 

Continuatus, pp. 388, 21, sq. ; Златарски, История, 1, 2, стр. 385 ca). След завземането на властта от Роман 

Лаканин (920 г.) изпаднал в 

p. 238 sq.) 
Златарски, История, 1, 2, стр. 317 

немилост, бил заловен и ослепен (ibid, p. 396, 10 sq.; cp. Ostrogorsky, History, 

3 Сражението при Българофигон (дн. Баба Ески) станало през лятото на 896 г. За подробности вж. 

C и сл. Протовестиариат e бил началник на императорското хранилище на 

скъпоцении одежди. Вж. Brehier, Les imstitutions, p. 130. i Отнася ce за събитията през 904 r., когато apa- 

бите начело c Лъв Триполит нападнали и превзели Солун (3l юли 904 r.) за което обстойно разказва Иоан 

Камениат (вж. тук стр. 25). Срв. P. А. Наследова, Две византиские хроники X века, стр. 159 

History, p. 228. 

и сл. — OstrogorskRy 

5 Лъв Триполит предприемал много нападения срещу визаптийските владения (докъм 921-- 

922 r.) Вж. повече за него у Р. A. Наследова, Две византийские хроники, стр. 232—238, бел. 1. 5 Град на 

южното крайбрежие на Мала Азия в провинция Памфила (дн. Adalia); Вж. Е, Honigmann, Die Ostgrenze des by- 

По-малкият син на Василий 1, Александър, поел императорската 

власт след смъртта на брат си Лъв VI (12 май 912 г.). 
zantinischen Reiches, Bruxelles, 1989, p. 41. р 

За него общо вж. Ostrogorsky, History, р. 209 sq. 

№ A. Мийтоо, Une monnaie d'argent de l'empereur Alexandre. Byzantion, VI (1931), pp. 909 —100. 



алёоопёву uetà дауатоу "AAefárógov & p ЕВ- 
ддиф офоюіѓоу. (З) доабтоаж об» xal Bafino- 
zovAor хо Ватт» tòr ало Xxiafiiov opo- 
добу хателйойпови xal roic той лайаноу aegu- 
г 10: yonuaot paot де xoi Вгвоъйвбодои афтби 
лой нас то’ aŭror Вооййги’ sis Ваойёа nooya- 
оодо, то" Óà  Komorertivoyr лоб Лото fiòr 
&brovyicur пис Povi) xol Ówoxsódácó zaga тб» 
cbroočyræv t® „ори, orè uy (ос vipguog ёот лот? 
08 Ós дойвуфс блотдвиётот (рр. 378,18. -379,9). 

17. Alexander pacem сит Bulgaris iunctam 
rumpit 

VI, 6. "O д egor Boviyagíaz Хоива» лобо- 
Bac лодс 'Álítevógor dfazéotaler negi tig elon- 
vys, пари" Os тойт долабито, xal тоб iho- 
vogoretagou adto xoà uua, болко др xal #л1 
тоб Dacuéos Лёортос. 6 Ó& дону хо dqpooíry 
xoarnüsis robs лобовис drinos ленив, Qae- 
Aaic ҳобивуос xarà Хоиеф» xol xoranA(jrtuv оѓб- 
ивуов. тўс о?у горе ÓwAvÜsons Sala мато Xo 
ооуу из оси Зушвда" éfovisóero (p. 380,5— 11). 

16. De Вазийга origine Slavo notitia 

VI, 7. "Aléfuvógoc ^2 доотђоох иа! abvogeis 
Pv rots бло ана майиаоо коте дер тў te ogu- 
005 хопоаодог пода. Dougaía 98 Фейт nån- 
yels xol Фо от, ařuatos адтобо полой èx тб» 
бобу” xai alóoícr xaraqgegouérov, иста oio Hué- 
oas érs^eUTQosr, ир? Tomio ©, дибоа RUOLI], 
Гудков sod, éutoósove хатамлб» Nizólaor 
лотоаоут» каї Хтёрауо" ийучотооу ко Тод 
науютоо” tòr °`Едада” za '"heárrgv фотон xai 
Ебро" ка! róv Вадай три ха xóv Гавоайс- 
"zovÀor, тр Васа" тф vip dAéorros Korora- 
тво поаоадойс (р. 380,5—19). 

19. Symeon contra Constantinopolim 
exercitum ducit 

VI, 5. ДАбуобото дё шрі o Xeuenr 6 Boviya- 
gias üoyow ёиотоцтебоаѕ xarà “Решава” оў будсо 

1 За цариградския квартал Евдомон (дн. c. Макрикьой) вж. Janin, 
УхдарВочат, сиреч на 

Балканския полуостров. В противен случай трябва да се допусне, че 
Солунско, т. 

Гавриилопул били 
История, 1 2, стр. 358, бел, 2; Наследова, пос. съч., стр, 134. 
юни 913 г.), за която се говори непосредствено след 

основание пратеничеството на Симеон 
Срв. Златарски, История, 1, 2, 

* В текста ZxAafkoíav очевидно вм. 

Мала Азия по времето на Юстиниаи Й славяни от 
p. 496, 14—15, е посочено, че Василица и 
29075). Срв. Златарски, 
смъртта на Александър (6 
дължателя (14. р. 380, 12 
na 913 г. или пролетта на 

AaBa 

година. 

з4.), 
същата 
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топка в Евдомон“ Александър щедро обогатил 
също и Гаврилопул и Василица, който про- 
изхождал от Склавиния? и разпилял двор- 
повите средства. Казваг, че той често дори 
замислял да издигне споменатия Василица 
за император, а Константин, сина на Лъв, 
да направи скопец. Това желание било осуе- 
тено от онези, които били благосклонни към 
Лъв и които му изтъквали, че |Константин| 
бил дете, а ту пък, че бил болнав. 

17. Нарушение на мира между българи 
и ромей при император Александър 

УТ, 6. Владетелят на България Симеон 
изпратил при Александър пратеници относно 
мира, като известявал, че би го спазвал, но 
ако се отнасят към самия него с благосклон- 
ност и почит, както е било при император 
Лъв. Но Александър, обладан от безумие и 
безразсъдство, отпратил позорно пратеници- 
те, отправил заплахи към (Симеон и мислел, 
че ще го уплаши. Мирът прочее бил нару- 
шен и Симеон решил да вдигне оръжие про- 
тив християнитез. 

18. За славянина Василица 

VL 7. Александър, след като се наял и 
напил през време на горещините, слязъл ла 
играе на топка. Поразен от божия меч, той 
се върнал, много кръв изтекла от носа и 
срамните му части и след два дни починал, 
Ha 6 юни, неделя първи индикт. Той предал 
императорската власт на Константин*, сина 
на Дъв, след като оставил за настойници: 
патриарх Николай, магистър? Стефан, ma- 
гистър Йоан Елад, ректор Йоан, Евтимий, 
Василица и Гавриилопул. 

19. Поход на Симеон срещу Цариград 

VI, 5. През месец август? Симеон, вла- 
детел на България, се отправил на поход 
против ромеите с голяма войска и стигнал 

Constantinople byzautine, p. 408. 
княжества в южната част на 

Василица е бил потомък на изселените в 
н. Хийадрийтои y Sym. Гогой., ва. Мигай, 
OT славянски произход (dxo тор Xxioefror 

3 Датата на 
това в текста на Про- 

да се датира към началото 
стр. 357. Златарски, п. Ta 

славянските 

стр. 357—358, смята, че става въпрос за възобновяване на мирния договор между България и Византия от 896 г. Наследова, noc. съч., стр. 221 и сл., обаче предполага, че мир между България и Византия бил сключен елва през 904 г., което би означавало, че Симеон поискал възобновяване на този мирен договор. А. Г. Каждан, К вопросу о начале второй болгаро-византийской войны при Cuweone, Славянский архив, M., 1959, стр. 23 —29, привежда доказателства в полза на твърдението, че войната 
Константин VI] Багренородни от четвъртия брак на Дъв VI със Зоя Карбонопсина, роден през 905 г. ‘триарх Николай Мистик (901—907, 912—925). 
рр. 128—125. g 

започнала още в края на 912 г. ' Император 
5 Па- 

$ Византийска почетна титла. Cpe. Bréhier, Les institutions, * Сиреч август 913 г. Подробно за събитията вж. Златарски, пос. съч., стр. 364 и сл., стр. 812 и сл. 
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huge? котедойен up  KoworavivovcoAm, хо 0 

ладахаді as обр xáouxa левову ало те BAa- 

yeuvi zat uéxoé TAS Aeyouívnc Xovos stóprue, 

Аліоь usréwoos Tr Фв блоууй тайлуу гї». ёлеі 

6& три re TOY тауф» хотбисйет дувобира jv TE 

ёи rob niýĝovs xoi tõ» дайиф» xal TØV летоо- 

Вода» xal готова»  Opyávov дофайват, tv 

dnm» ораййв v  Asyouévo * Efóóuo baé- 

cvgewev, elonruàc олотдас ойтпойцетос. тр» Әг 

ётцтобло» доцекеотата длобе сиво”, дотоотёАд а 

Ууцеди Феодаж" науютоо” abro? съ аййот та 

тй5 вгобунс. дэодеронето те 6 те патидохис Ne 

исцос xai .Xrégavos "Койенс ó ийлотоос ту 

Вада ПАдо» иво vr Вдохеоуфу, xal siciya- 

vov robe 006 шосе тоб JZvuedm, xa cuvrectá0- 

сау тф Вас ет ër v подай. М№ибдаос дЕ 6 

лотофохис 29 подс иво, Ф тї тўр хефа- 

Aj» éníxAwe Хъцеб». «бу» obr 0 латок 

лошоас буті отвииатос, (óc pagi, 10 Салто? rug- 

ouıtágiov rjj Obrob ёлёђєто херад. доо otr 

йиётоос xai neyíotous quiogporgüérrec Ë тв Žv- 

uec» кой oi тобтоо viol eis t» от уооа” toé- 

отоеро», добифоуо ва 19 slonuéry ei оти ðu- 

бте (p. 385,8—24). 

20. Basilitza ab aula remotus est 

V] 6. Тов Ваойвов обу Kævoravrivov (те 

лоиддс дувос xal xv Га» uniéga Ввлабитодутос 

(йду ydo vaórgr хоттуауе” ? А #Еаъдоров ô Вас“ 

лес) dvajipagovow атр лай». атт об» леде 

хоохђс yevouérg тўс Вао/егас åvafıßáte els то 

ловно» Kovoravtivov папахоцифиезо” хой Ко- 

eravrivov ха) '"ÁAvaoráciov обтаб росс tots Гоу- 

уоМоис Aeyouévovz кой tij pBovág  Aoosvov tob 

"Баба xavafiBárovo: тойс oixstovc тоб > AAc£dv- 

дроп PacAéoc, Гобу" тду битва хо! rÓY 

Asyóuevov ГиВоЛдлоодоу za Baotezim хо! тойс 

Aomroés (p. 386,1 —9). | 

г За цариградския квартал 
908—304. За т. нар. Златна Врата на 

Constantinople byzantine, рр. 252—255. 3 

Hà регентството, което управлявало OT името на 
хернският 

р. 96 889. Е 
брак, и Петър, роден от втория брак; вж. 

„отъждествява с T. нар. 
pus, L 2, стр. 366, бел. I. I Dujeo: REB, VII (1950), 

Изказано e предположение, че става 
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на Влахерните, ва Златиня рог, EX Janin, 

париградската отбранителна 

Кавхан 
малолстиия Константип УН Багренородни. 

дворец е бил второстепенна резиденция на византийските императори 

несло папълко императорското семейство. Подробности вж. у: v. B. 

ВЈаһегпеѕ, Athènes (1928). Janin, Constantinople byzantine, р. 125. R. Guilland : 

дума за сина на Симеон 

Златарски, История, 1, 2, 

панокамилавка, наметка върху главата на патриарха. Вж. 
p. 222. 

zo Цариград. Той ro обсадил и ro заобико- 

чил с окоп от Влахерните! до така Hape- 

чените Златни врата”, обладан от надежда, 

че без мъка ще го завладее. След като узнал 

якостта на стените и сигурната им защита 

поради множеството тежко въоръжени вой- 

ници и каменохвъргачните и стрелохвъргачните 

машини, той, излъган в надеждите си, се за- 

върнал в така наречения Евдомон и поискал 

да сключи мирен договор. Настойниците 

приели драговолно това и Симеон изпратил 

своя магистър Теодор? да преговаря OTHO- 

сно мира. Патриарх Николай“, Стефан и 

магистър Иоан взели императора и отишли 

до Влахерните, въвели двамата синаб на 

Симеон в двореца и обядвали заедно C HM- 

ператора. Патриарх Николай излязъл при 

Симеон и Симеон преклонил глава пред 

него. Патриархът прочее, след като прочел 

молитва, поставил на главата му, както каз- 

ват, вместо корона собствения CH епирип- 

тарий". Удостоени с безбройни и преголеми 

дарове, Симеон и синовете му се завър- 

нали в собствената си страна, като се раз- 

делили, без да постигнат съгласие по въпрос. 

ния мир. 

20. Отстраняването на Василица 

Vi, 9. Тъй като император Константин 

бил още дете и търсел майка си — по- 

неже император Александър я беше отстра- 

нил [or двореца|, — то отново я въвели. След 

като тя поела царската власт, въвела B дво- 

pena паракимомена” Константин и двамата 

братя Константин и Анастасий, наречени Гон- 

гили. По съвета на Йоан Елад били orcrpa- 

нени приближените ва император Александър: 

ректор Йоан, споменатият Гавриилопул, Ва- 

силица и другите. 

Constantinople byzantine, pp. 

Мраморно море вж. Janin, 
Мистик бил глава 

5 През X в. Вла- 

и едва през ХИ в. там се npe- 

Рарайоро оз, les palais et les églises des 

Etudes byzantines, Paris, 1959, 

Михаил, роден от първия му 

367, бел. 3. 7 Епириптарият се 

посочвания y Златарски, Исто- 

8 По тълкуваисто на събитията и специално по 

стена към 

Тсодор. + Патриарх Николай 

F 

cTp. 

въпроса, дали Симеон през време на тазп среща е получил признание на кесарска или парска титла, в научиата 

литература не съществува единно схващане. 

рия, [ 2, erp. 867 и ся. Fr. 

du iV-e Congrès international des études byzantines, pp. 

1953, pp. 
laus Mystikos. 
Зоя Карбонопсина. 
менът или спалникът спял нощем в стаята на 

ност. За свнуха Константин Гонгила вж, R. Guailland : 

еі digniiés des eunuques, ЕВ, П (1944), рр. 191—201. 

1914 г.) лвете лица от славяйски произход уж, тук 

За различното тъдкуване на събитията общо вж. 

Doiger, Bulgarisches Cartum und byzantinischtes Kuisertum, ИБАИ, IX (1935) — Actes 

57 sqq. - Byzanz und die europaische Staaten welt. Ettal, 

140.—150 sqq. — ©. Ostrogorsky, Die Krónnung Symeons von Bulgarien durch den Patriarchen Niko- 

ИБАИ, IX (1935), pp. 275—268), - /dem, History, p. 232 Sq. 

Отнася се общо sa събитието в края на 913 и първата половина на 914 г. 

императора 
ЕВ. 

стр. 125, бел. 15). 

Златарски, Исто- 

3 Четвъртата жена па Лъв VI, 
10 Паракимо- 

или близо до него и отговарял за нсговата безопас- 

Г (1943), p 208. Срв. също R. Guiland, Fonctions 

11 Така от двореца и управлението били отстранени 
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21. Joannes Vogas сит  Paízinatzis pacisci- 
iur de bello contra Bulgaris ineundo 

VI 7. Tot 08 Boviyágov Xvusów тў» Oog- 
кр" ламу Antfouévov, ёр фоотиди oons те AÈ- 

voborgc xai тфу êv ти блох aŭror те dAapo- 
velas погофош, jujato Гобс å Boyüs vevéo- 
дог natoixos, ёлооҳдиєуос zar ubros Фрауеа Tart- 
&waxac. tie отцов дё reyoy дфоф те Давос» 
8с тр Полун” mje убосо" zat Órn олыой- 
авуос, битооте ёхегде” даб» iyayer Фи тў aó- 
Ae, оъудеиёуо” Поабоаис» Малвойощ xal тд» 
Хуцейу хохалойеийос (рр. 386, 23.—387, 7). 

22. Buigari Adrianopolim occupant 

Vi, 8. Zenteufoícqo дё tap, ivóveivoz тобтиз, 
llayxouroóxac б "Aouírgc тру "Адоатойлойп rà 

т - t 

Svuewr ngoĝéðwzer, Пис то лой ид» "Oosoudc 
Зхолвто, && "Оовотои viov Ayau£urovoz, Ос Dijo 
днс дий tir ngos tòv лот  KÀerououjotonz 
ĝokopoviar тобтуу civ АМ  длохтерас пак 
čxuéunvev к ёр тў owrelevon "Efoov "Аргон те 
xai "Agváxov tm тоно” лоташб” ys Aovoáusvoc 
тўс  vóoov ли ано Ва тобту” ойкодощи- 
gas ёлі vq (до дубин сивия"  "AÓowvóc 
д2  Kaioap siwicuu — obojuaow ari»  usyoAí- 
vacs nólw — dÓguavoo истамфийниви. abu tol- 
тус 5uégus паса дъдводс «блетойс 2» додо Bilur- 
лорлойвов отада Сети, пухамоиеи то бора rj 
Дис, naO ob ros логацо съива доза то 
ӧиВоюду 00620. usc одй лой! длвотф а Ваойвос 
жогобтос ко! хай ив хей Мото лооютослода- 
пос 0 "Eiaówóz mood ође цета доодур лой AY, 
xal ürcesragéAatier лай” а?тр (pp. 387, 14—388, 4). 

me 

21. Преговори с печенегите за война 
против българите 

УЪ 7. Тъй като българинът Симеон отново 
опустошавал Тракия, то императрицата: и 
управниците били загрижени как да възпрат 
неговата дързост. Тогава Иоан Borac? no- 
искал да го направят патриций, като обещал, 
че ще доведе против него печенегите . Mon- 
бата му била задоволена. Той взел дарове и 
заминал за земята на печенегите. Тъй каго 
печенегите се съгласили да преминат | Дунав! 
и да започнат война против Симеон, коан 
Вогас сключил договор с тях, взел оттам за- 
ложници и ги довел в столицата, като пече- 
негите се съгласиди да преминат отсам ида 

се бият със Симеон“. 

22. Завземането на Одрин от българите 

Vi, 8. През месец септември, трети HH- 
дикт, арменецът Панкратука предал на Си- 
меон Адрианопол. По-рано |градът| се на- 
ричал Орестия, на името на Агамемноновия 
син Орест, който в справедлив гняв поради 
коварното убийство на баща му от страна 
на Клитемкестра я убил заедно с Егист, чо 
изпаднал в гелямо безумие. След като се из- 
къпал при сливането на трите реки Хеброс, 
Арзос и Артак?, той се изцерил от 60- 
лестта си. Там той съградил този |град| и 
го нарекъл на свое име. Император Адри- 
ан, след като разширил града с хубави 
постройки, преименувал го Адрианопол. Той 
отстои от Филипопол на три дни път за мъж 
бързоходец. Обграден е от планината Хе- 
мус, от която трите реки събират дъж- 
довната BONAS, Не след много време на Зоя 
бил изпратен с много дарове патрицият и 
каниклей” Василий и протоспатарият!? Ha- 
кита Бладик и отново CH възвърнал този 
град“. 

1 Императрица Зоя, която поела като регентка управлението. Отнася се до събития през 914 г. ° Иоан 
Borac с бил стратег на Херсон (дн. Корсун) и по това време се намирал във византийската столица. За събитията 
общо вж. Златарски, История, 1, 2, стр. 382 п сл. З През първата половина на X в. печенегите обитавали 
областта между р. Доц и устието на Дунав. Общо за тях с библиографски посочвания вж, y AMoraucsih. By- 
zantinoturcica, 1, p. 87 sq. — Срв. и Златарски, История, 1, 2, стр. 381 сл. 

и ся. ” Cuper реките Марица, Сазлъ дере п вероятно събитията вж. Златарски, История, 1, 2, стр. 378 
4 Сиреч селтември 914 г. За 

Тунджа (по-точна форма на Артак e Артискос); имецата са от тракийски произход. Вж. полробно y D. Defschew, 
Die thrakischen Sprachreste, Wien, 1957, pp. 163, 24, 29. В същност градът с разположен при сливането па Ma- 
рица, Тупджа н Арда. 
тракийски произход. Вж. Detschew, op. cit., pp. 9--10. 

с 

Римски имиератор (117—188). Стара планина. Името от (Айиос) е ОТ 
У Посочването e uerouuo, зашото Арда извира от 

Родопите. 7 Чиновникът, който носел титлата 6 rob мазе от (лат. canuiciius, са с Ппиз) e бил един от важ- 
ните и влиятелни служители в императорската канцелария. За подробности вж. Fr. Dólger, Archiv f. Urkun- 
denforschung. ХІ (1929), pp. 44--57; ibid, p. 47. 10 Протоспатарият e бил пачалник на дружината на спатарий- 
те „меҷоносците" ; по-къспо това е почетна титла; за подробности вж. Boyer, ор. сй., pp. 118, 123, 127 
и др. п Възвръщането на Одрин под византийска власт ще да е станало по-късно, в кран на 919 г. или 
началото на 920 г. Cpe. н Златарски, пос. съч., стр. 879 и бел. 1, отхосно дадените от византийското правител- 
ство „дарове“. 



128 Theophanes continuatus —- Продължителят на Теофан 

23. Bulgari сит Romanis ad праз Acheloi 
pugnant 

Vl 10. Biémovoa дё Zo» Вас нова тір Énap- 

cw Увией» zai tip кола tr Хоютауб» ойто? 

ёлідвот", Вот» мета тфу £v та DovAsóexut, åh- 

Дают zal eloúrp merà тфу "Ayapgnrów дилоа- 

касда, балгодои óà zárta tòr tie дуото с 

arpatór лоде tÒ иотилойвийош xoà дфажос тот 

Уривбу. ánueoráhi обу èv Хора Ки то лото 

åhháyor ` Тобун лолобаоѕ 6 "Родове xoci Ме 

ха ó Тобоойс o^ ysyoróres tip own TÄS 

ббрав батон” лошщойивто ёу rote 1áyuaot таћта 

52 дуалиВбивуог оў» toic бийт лод tip Ogg- 

xoa уў” Quzíouooy, .léovroc науіотоот той Фо- 

ха Óousoríxov ти OzoÀdY тпухакоктов, а dvÓoía 

ид до» ђ влаоташи фобтрис лообатёнасо. Вата 

эбртоу ofr rà оввдоша xa гфолой 5а Kor- 

orayrivov лоотолала тоб педайог, той  Keyasü 

Aeyouévov, ха! Козотатвов то? Вай Мас Вот 

Opodo), Флеотес пообхирцоиутес zal ?ломосйивто 
отуалодуўохею 02212065, латотоат кота BovAyá- 

oor ФЕФоипаву. ogor ё тоб тдриотос "EgpxovBt- 

voy "lLoávvge 6 Гоброу, rot дЕ ixavdtov 6 то? 

MagoóAn 105 “Powuaròs дё ó 'Aoyvoóc Фотоат?- 

уа nal во» 6 åĝelpòs автоб xoi Ваодас 9 Pw- 

züc, oic сътйр uiv xoi б МеАас нета таз» Ao- 

періо xal ob Фо пфлев отойтпуо то Deud- 

roy, срути ðè хай подс тоїс (Дос é Kwvorar- 

tvog лотобиос б Аир Дќоуть ĝousorixw, oóupov- 

Дос афтоб èr näo rols åvrýxovow dw. urpi де 

Адгайвото sixáón, ёудіхтаброс в, 0 лддецов METU- 

тр *Jxonaírov тв ко Ворлудосот подс тф Aze- 

lop сърискобтта поаиф` xal oia rà tob беоб 

хо пота, бс dvepeotóvqru xal vetupy(aowa, тоЕ- 

zorra, "Рона zavovoarl xo) уёуотЕ vyh nar- 

теййс ма рогксодив OÀoAvyn, ci» бай ovu- 

savovuéwer, фи дё бло rv пойвиио» дуащрот- 

uívov, а ugtós те góa ofa iE оброс об yéyovev. 

ó 4: Мо» i» Меопавоа Меса) руб». ғофа- 

і Обичайно обозначение за 
на пленниците били извършени 
nr. 578. з Тук са 

византийците. 

или провинциалните войски, и „отредите“ (réyuuta), сиреч 

схоли, скскубитори, „стражи“ (vigiliae), 

land: RES, VIL (1951), p. 5. 1 Синът 
и иканати, пол 

op. cit, p. 336). През IX—X в. значението му 

мето на император Никифор 1 Геник (802-.-811): 

стр. 154—157. , 
Chu. стр. 885 x CL; Ostrogorsky, History, p. 283. 

към месец юни 917 г. Вж. подробни посочвания у Обе’, Regesten, 

носочени двете основни съставки на византийската войска, именно т, 

на Никифор Фока Стари; за него 

Р. Guilland, Les domestiques des Scholes, REB, VH (1951), pp. 27—28; вж. и тук стр. 124, бел. 

екскувитите B по-раншната слоха се издигнал като една от 
намалява. 

вж. Bréhier, op. cit, р. 354; Ив. Дуйчев, CnbAH, МУ (1936),. 

Сражението станало на 20 август 917 г. 
8 

28. Битката при Анхиало между българи 
п ромен 

V], 10. Императрица Зоя, като гледала 

навдигането на Симеон и нашествието му 

против християните", взела решение заедно с 

управниците да направи размяна на пленни- 

ците и |да сключат| мир? с агаряните и да 

прекара цялата войска от Изток, за да води 

война със Симеон и да го унищожи. Изпра- 
тени бяха прочее в Сирия патрицият Иоан 

Радин и Михайл Токсара, за да извършат 

размяната. След като станало това, раздаде- 

на била обичайната заплата на отредите, пос- - 

ле те били вдигнати заедно с темите и 

прекарани на тракийска земя. Доместик на 

схолите бил магистър Лъв Фока", който ce 

отличавал повече с храброст, отколкото с 

качества на военачалник. Дворцовият прото- 

поп Конставтин, назован Кефала, и Констан- 

тин Валелиас изкарали в Тракия светия и 

животворен дървен |кръст|, всички се покло- 

нили и се заклели да умрат един за други- 

го, след което цялата войска се устремила 

против българите. Началник на отреда Ha 

екскувитите? бил Иоан Грапсон, на икана- 

титев - синът на Марул. Военачалник пък 

бил Роман Аргир с брат си Лъв и Варда 

Фока. Заедно с тях били Мелиас с арменци- 

те и всички останали стратези на темите. 

Ведно с другите участвувал патрицият Кон- 

стантин Липс, който бил при доместика Лъв 

и му служел за съветник във всички дела, 

които го засягали. На двадесети август, пети 

индикт", при реката Ахело? започнала вой- 

ната между ромеи и българи. И тъй като 

божиите решения са неиздирими и непро- 

следими — ромеите с цялата си войска 

били обърнали гръб uw настанало всеобщо 

бягство и страшно ридание. Тъпчели се едни 

други, други пък бивали избивани от враго- 

вете. Настанало кръвопролитие, каквото от 

векове не било ставало. Лъв се спасил, като 

Сключването на мира с грабите в Багдад и размяната 
Ъ р. 69, 

нар. теми (д? ната), 

императорската армия, съставена OT четири отрела; 

на отделни началници. Вж. за това А. Guil- 
като началник на схолите вж. 

1. 5 Началникът на 

най-влиятелните личности в двореца (вж. Bréhier, 

в Отредът на нкапатите с бил създаден по вре- 

командата 

пети индикт. За подробности: Златарски, пос. 

В историческите извори се говори за фоо®оо» пли за 

лотанос сиреч за крепост или за река Ахело (вж. Златарски, пос. съч., стр. 385 и бел. 3), според който лока- 

лизирането mna 
aa „малката река Ахело, не 
при с. Чимово, недалеч от 
бела по-льлноводяз поради това, 

за Ахелой. Предполага ce. 
Анхиало (дн. Поморие}, ux. 

че имало повече 

битката e трудно. П. Мутафчиев, История на българския народ, 1, София, 1943, стр. 308, говори 

днешната Чимовска река, която тече 
180 и която някога е: 

че става дума за 
Българското военна изкуство. стр. 

гори. 
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yy д? neo: 1005 ÜALec утро той лойвиот avu- 
Во xui Kowetavrivoc ó Hp xad "fours 6 
ойуму zai Сло td dpórrcor. Гиор. длеот и 
à ха Ронохде татоаос  Ógovyydonz Фи тб» 
mho ису нета лозтос той  oróilov v Td) Jarov- 
Bíq nouum бордо „от v Фон алд xal 
Поемата 6 Воуйс катари?) Петготфиас, Ós el- 
пут. хедеподбтох д2 той Óporyyaoíor ‘Роиатой 
roUrovs Малкойоти кота Boriyágar hote бъциа- 
хвощ „Нот up Pozi Pouso òè ха ? Iodrrov 
tic года киі доуопадас ёдт, dorres ar- 
тойс of Готро подс Досев ботодон 
ха! Georuotucurrrg блвубонон" ек та ди. той 
лойвиос дг tío: Aaffórroz, xol 6xoorgeyárrer Ро 
ij nohe тоб те “Воцатов xol ro Boyá, та хай 
варто» Взнос ха в rocobrov ирдетот tòr 
доогуудоот “Резцандт segiéorgour, dote d xa- 
taĝixáčovour роу ёаңреуне» rv дода ибх Gte- 
орди (с пиле, надо’ ðè мохоох ПИ 
Фалериаста торс Матбираказ, ЧАКЕлоусововтти 
ко» ub иной тобс qeóvortus Рона» Èr toic 
aholis Paoĝečdueror, zu} тобто йу ÉmeróvÜu, s 
и лава Кототаутбот литожон тов Горун zai 
Jwegvov unylotgon, (бе детанбтоо nugi тў 
Адуоботу лой 4, tà rie хотафицс dverpámuy тб 
де Bovivydgem тў vizu хотелите» zal. £xotgure- 
voáürror uéyoe тс c6Àeoc, Ade Два ó ĝoué- 
отмос то" GxoAów ха "Кофи ó бтшонйохис 
ха Заходиос б vios то? Донкос “с уфоо" ouy- 
жфо" oluo Asyóusrov  Котаоботас dua лАвото 
даф хата Doviydoor. rj 98 rud  ддокутак 
вилеофуте адтобс тб” Войо», xoi toč ðo- 
ивотко" фъудутос, Вафйуи Мкойаос ó де тоб 
Ловкос xal лой до Втеро uet «мов (pp. 388, 
13—-390, 91). 

24. Rendacius litteras falsas ad Bulgaros 
conficit 

VL 4. 'Eyéveró us “Ретфиос “ Еадодьабс, 
ovyyerüe Фу Мэта rob латожйон, длодвътос 9 
Mab ca:paAolüc 05 тор исто curíoa хотадифисов 

^ q ~ + ~ * фоуебот, Владудво zeros фебую»” илов thr 
AM 2 ln alatis РЕДА и. ni meang M але» ёр ahoi вот вен РЕВ Яо za лада Fa- 

! Бъдещият император Роман — Лакапин (920 
ността вж. подробно R. 
byzantine, BZ, XLIV (1951), p. 212 sq. 
поради съперничество с Лъв Фока -- не 
стремели към завладяване на върховната власт в 
власт вж. 
56 sq. 
Jara, в края на август или през началото на 
или началото на 918 г., което не изглежда 
поддържници на Роман Лакапин в началото 

944) тогава началник на 
Guilland, Etude de littérature et де prosopographie 

? Срещу Роман Лакапип съществувало подозрение, че съзнателно — 
пристигането на 

империята. За по-нататъшния 
подробности y Sf. Runciman, The Emperor Romanus Lecapenus and his Reign, * Сражението при Катасирти, недалече от византийската столица, станало, както може да се 

септември 917 г. Runciman, op. cit, p. 56, ro датира през 917 

помогнал за 

убедително. 
на неговото управление, бил баща на Романовия син и съимператор Христофор. За него cc предполага с голяма правдоподобиост, славянски произход (вж. Hanatilus, ed. A. Pertusi, р. 91, 31- 44). 
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избягал B Месемврия. Освен другите в сра- 
жението били убити Константин Липс, Йоан 
Градсон и мнозина други от началниците. 
Патрицият Роман, друнгарий на флотата, 
Ойл изпратен заедно с цялата флота в река 
Дунав, за да помага на Лъв Фока, а също и 
Иоан Borac, за да доведе печенегите, както 
се каза. Когато друнгарият Роман заповядал 
на печенегите да преминат реката, за да 
помагат на Лъв Фока против българите, меж- 
ду Роман и Иоан избухнали караници и cno- 
рове. Когато ги видели, че се карат и враж- 
дуват помежду си, паченегите се завърнали 
в земята CH. След каго свършила войвата и 
Роман и Вогас се завърнали в столицата, 
срещу тях било повдигнато — обвинение”. 
Друнгарият Роман бил поставен в твърде 
голяма опасност; издадена била осъдитедна 
присъда да бъде лишен от зрение, тъй като 
поради небрежност или по-скоро поради зло- 
деяние не е превел печенегите, но бързо се 
оттеглил и не приел на корабите дори бя- 
гашите ромеи. И наистина той щял да из- 
търпи това, ако присъдата не била отменена 
благодарение ва патриция Константин Гон- 
гил и магистъра Стефан, които се ползували 
с голямо влияние пред императрицата. Бъл- 
гарите се възгордели ст победата си и в 
похода си стигнали чак до столицата. До- 
местикът на схолите Лъв, етериархът Иоан 
и Николай, син на Дука, излезли против бъл- 
гарите с многобройна войска в тракийското 
село, така наречено KaracuprH?. През нощта 
българите неочаквано ги нападнали. Доме- 
стикът избягал, а Николай, синът на Дука, и 
мнозина други заедно с него били убити. 

24, Рендакис съчинява лъжливи писма 
Оо българите 

VI 4. Имало някой си Рендакий от 
Елада, сродник на патриция Никита, неве- 
жествен и отцеубиен. Той бил преследвал 
собствения си баща, за да го погуби, но ба- 
щата, за да се спаси от веговото нападение, 

византийската флота. За длъж- 
byzantine. Les chefs de la marine 

печенегите; двамата военачалници се 
ход на вътрешните борби за 

Cambridge, 1929, p. 
предпо- 

Никита (Рендакий), един от най-близките 
на импсратрица София, жена 

чее бил от 
отстранен от управлението по- 

1 Патриций 

През 928 г. ради обвинение в съзаклятие против Роман Лакапин, изглежда имал връзки с българите ; вж. повече y Runciman, ор. cit, pp. 60, 64, 71, 78, 97, 100. Името «ўс означана тук човек, роден в Стара Елада, 
17 Гръдкв извори за българската история, V 

сиреч Пелопонез. 
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oax» tr Корт” xareozéP обтос $ Perri- 

нос Две вой лазта rà TOO латодз БАЦ outo, 

хо ву тр azole #000 cH ueydAg той Йеоб ix- 

xÀmo(q пооовфире. “Ропомок дё ó Васев тах 

адтов ğragğias zul Херфооаз дуацайсо robvor 75 

éxxAno(íos; ёауауєу éBovisógaro xa пеадебос. д 

2 wevÓris &uctolàs ayos Bovàyápove сплоасаиет 

рос лоде ubrobc бло ной СВойй вто. хот 

Sè ко ёдеуудеїс тўс те oboíag ка TOW дрдайифу 

отвовтго (р. 399,12--22). 

25. Bulgari usque ad Кайазутаз 
progrediuntur | 

V], 5. 
pézo Катаоготау, 

Taw де Boviyáoor лам» iitÀaodrtoor 

исто ти’ той доивоинот ' Aó- 

paÀéorov relever, ООВ Пбдоѕ ó тоб "40- 

yvoot, Фо xáAAGTos хай Рилеобтотос, доиёет- 

хос тб» OOL zal uxo CjeouostÓAe s UETA UO 

ayuu» #560900 dnéotuLs Aahh то? тоб Mo- 

оойботтов 1107, roztoroitijy буто, rovg Bovéyáoovs 

хатасхолўоо. Ó ÓÈ 070007105 10) Aóxq abr 

дилеофу тодо? uiv тб»  Bovàiyágov vet Aer, 

ainyeis 08 xal оёт £v tjj пойв сгое v éreAer- 

току (рр. 400, 1-8). 

26, Bulgari suburbia Constantinopolis 
aggrediuntur 

VI, 8. 'Exorpateéa 2 ла Nuus кота 

Роисаз” xoi. пАђдос Bovàyáoo» длоотёідас виа 

zal Хау xoi Мпикф хо! втбоощ див вуов» 

xarà тйс лойвос би тадота Zēsiuúveiw, ÓwADOvves 

об» ёд тб» бобу gi0ov ивхос v» Мост дава. тїр 

ам» 98 Bgoóov нада» 6 Baoüsbs Реауоз, до- 

yicáuevog ш) та vv ПШрубу лайна xal tò 21е- 

yòy матейдбитес дилопоров, '"loárrmgr baíxrooa 

длост е: (ua Aéovu ха! ПОЙф vois * doyvoots, 

üyovras uel aer» nno: їхауду Ви re та» fa- 

oun xul vs бра xai тб’ тауииткау" ota 

gvr» xol 'AàéEwg лотобаос  доотуудооз HOT 

лот uc» 6 Movoslè ueta to? ди бо айтой. jv де 

1 Арабите, владетели на Крит. 
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2 Църквата Св. София. 

тия през 921 г. За подробности вж. Златарски, пос. съЧ., стр. 420 и ся.; 

се качил на кораб и отплувал, обаче бил за- 

ловен oT критските сарацини!. Този Ренда- 

кий ce възползувал от това и ограбил всич- 

ко, което принадлежало на баща му, после 

пристигнал в столицата и избягал във Вели- 

ката църква? Когато император Роман“ 

научил за неговите безчинства и грабежи, ре- 

шил да го извлече от църквата и да го На- 

каже. Но Рендакий съчинил лъжливи писма 

до българите и решил да избяга при тих. 

Заловен и изобличен, той бил лишен от имот 

и зрение“, 

25. Белгарите достигат  Kamacupmu 

VI, 5. След смъртта Hà доместик Адра- 

лест българите отново се спуснали до Ка- 

тасирти. |Гогава| за доместик на схолите бил 

назначен Пот Аргир?, превъзходен и MHO- 

гоопитен мъж. Той излязъл с отредите до 

Термополис", след което изпратил сина на 

Моролеон Михайл, който бил |негов| намест- 

ник, да следи дългарите. Михайл обаче вне- 

запно попаднал в тяхна засада, избил мнози- 

на от българите, но самият той бил pated 

и мато се завърнал в столицата, починал. 

28. Походьт на балгаршпе 99 предградия- 

та на Цариград 

V], 8. Симеон отново се отправил на MO- 

ход против ромеите. Той изпратил множест- 

во българи заедно € xaraua?, миника и 

други, като им заповядал да отидат, колкото 

може по-бързо, против столицата. Те преми- 

нали прочее планините" и стигнали до Ман- 

глава". Когато император Роман узнал за 

техния поход и се опасявал да не би, като 

преминат, да опожарят дворците при Пиге? 

и Стенон?, изпратил ректора Иоан заедно с 

Лъв и Пот“, синове на Аргир, които имали 

със себе си достатъчен брой войска от им- 

ператорските [uacru], от етерията и отре- 

дите. Заедно с тях бил и друнгарият на фло- 

тата, патриций Алексий Муселе, ведно със 

4 Става дума за съби- 
? flor 

} Лакапин. 
Runciman, op. сп. p. 87. sq. 

з Роман 

Аргир, брат на Лъв Аргир, бил син на магистъра и друнгария от времсто на Лъв VI, Евстати Аргир ; повече за 

него вж, y Guilland, Les 

бани, римските Aquae Сайдае, 

091 г. Вж. подробно у Златарски, 

qavqan), 
IP p. 197. з Първобългарска военна 

вж. Moravcsik, op. c, IL р. 189. 

Странджа планина. м Манглава, 

ците при т. н, Живоносен извор, 

por. 
тук императорска стража, 

титла, 

набирапа 

domestiques des scholes, рр. 38—-29 

вж. Златарски, пос. съч., стр. 120, бел. 2. 

noc. съч., стр. 421 и сл. 

засвидетелствувана и в първобългарските надписи. Подробно за нея вж. у Moravcsik, Byzantinoturcicá, 

означаваща вероятно началник на 

ю Според > Златарски, 

при Цариграл, днешна Демиркапи. Срв. Janin, op. cit, p. 277. 

днешен Балъклъ; вж. повече y Janin, op. cit, pp. 140 - 141. 

14 За двамата братя Аргири вж. Guilland, op. 
Й 

гзключителво от чужденци. За подробности вж. Dréhier, op. cit, p. 391 Sq. 

с Отъждествява ce с днешните Бургаски“ 

7 Отнася ce за събития през 

8 Първобъагарска военна титла (тюркското 

конен отред; за подробности. 

421, вероятио става лума за 
12 Двор- 

11 Златният 

% QC думата “Етогова се означава, 

пос. съч. СТР. 

cit, pp. 28—29. 
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лёнлт) tv ruote» ÉfóÓouds. батабоитес оёте 
то” Доб» Фи тыс neÓwoic xal удацайожбоич то- 
лос tw Птуб», то» BovAyügum обет rapu- 
»értor rónkew, роў yogocauírov дациф zal go- 
Вго@ xai осфодоотвтос muoriaodrtoy — xav acr 
хабе pèr фетуа "Год 9 peíxtoo, oparte- 

tut 08 блёо тобтоо  dvorutfóueroc Фоженос б to 
РАдотълбду Ос xal лоддоі тво. ибс обр 6 
робетоо баоюйеі оет sis tòr добисоро. А- 
де” дё ребра ёуолдос ко 'Alénos дооъууйоос 
б Movosié, z uù ѓоҳбоас тёЛғор дук ери ёр тр 
гоб добиеяос плоВадоо, neor £v тр DaAáooy oiv 
t афто? поолонитдахос длелиур. °Аоуъооі 96, 

6 re Пбйос xal ew потобнос, iv v лаотедА о 
фъубртес Ооо. либ цоу 08 xai тд блох 
лАңдОс, oi uiv таб rv colsuior уєїойс фейуоу- 
res ву тр йаййоор длелуіуцоау, oi 08 oióWoov ve- 
yórvao: zraparéAcuge, об ðè угоо BovAyaoixois ovr- 
tAnqÜnounr. ot де Войдан идва tòr axo 
Avorra #ҳортес та тв cr Пуб» подана длио- 
лодђоа” ка тв АУтено aar хотёхавоау. oft: 
Gou деро dfoviia кой алая додогота ойциет 
хо" éxovoa (pp. 401, 3— 402,7). 

27. Bulgari iterum in Constantinopolim 
castra movent 

VL 10. То» дё BovAyáocr лай» дхстрате!- 
обутоэ» xat négo тђс пас Osoócgac 2А9дутто» ла- 
Локо» хай табта ло лаоадддуто", вс dpiarov. ó 
faotisos “Родауде vr cvoyuátov друозтас ovv- 
FXAEGEY, отудутос авто? xal той Aeyouévov Sax- 
té. xal дори тобтоив хо} лоойтоблето кота 
10у Pryor Ее ети xol те потобдов Saeg- 
«уа саосвац. ol дё съуй дето втобисж тйе айтой fa- 
ciAe(ac ка TOY Арошаиб? рлеойлобъцокво. Ti 
ог» лают кадолиовас лорд rob Ваодбос б 
“опивьос Факикие йо? обоит про той sour 
ха! àvÓp(av @лёдайе’ длойву удо тб” Воздуа- 
ра реро цето xai вс то отоотбледоу айтфи elc- 
280" паузах robs див! cópsÜÉyrag назбофаёгт. 
иайотес обу ої Войдуаоо то veyoróg блоото8- 
фото” ёр тФ отойтоледо, xol лойвцот cvyxootg- 
Üévros roÉnovot тду Мания” oov аус” ráp- 
gorta, 0 08 ёлыдй ysrrvaíos dyennotusrog xai aoh- 
Хойс üreAOv обиби dvtéyew ПдЕрато лодс тб nA- 
tos tær szxoAguiew, пед ро: той Panov тор yaAwóv 
zal ек фоуй» HAAVE. лотано» дё uva паоавоёоэта 

i Сире между Пи 18 март 921 r, срв. Златарски, пос. Chu, стр. 422. 
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своята войска. Била петата седмица Ha поста! 
Те разположили войската в равните и ниски 
места при Пиге. Когато отгоре се показали 
българите, въоръжени, надаващи непонятени 
ужасен вик, и мощно се спуснали срещу тях, 
ректорът Иоан веднага избягал, a Фотин, 
син на Платипод, който се сражавал за него, 
загинал заедно с мнозина други. Ректорът 
едва се спасил и се качил на дромона. 
Бягайки, дошъл [там| въоръжен и друнгарият 
Алексий Муселе, но не можал да се изкачи 
по стълбата на дромона, паднал в морето 
заедно със своя протомандатор? и се уда- 
вил. А синовете на Аргир Пот и патриций 
Лъв избягали в укреплението и се спасили 
От моряците и от цялата войска едни, бя 
гайки от вражеските ръце, се удавили в мо 
рето, други станали жертва на оръжието, 
трети били заловени от българите. Поне 
же нямало кой да им се противопостави 
българите опожарили дворците в Пиге и из 
горили целия Стенон. Такова зло именно е 

безразсъдетвото и неопитността, когато имат 
за съюзник дързостта! 

27. Пов поход на българите срещу 
Цариград 

VI, 10. Българите отново се отправили на 
поход, стигнали до палатите на Света Тео- 
дора* и ги опожарили. Император Роман 
свикал на угощение „началниците на отреди- 
те, а заедно с тях и така наречения Сакти- 
ки, Той ги увещавал и подтиквал да из- 

лязат против неприятелите и да се борят за 
стечеството. Te с готовност се съгласили да 
умрат за неговото царство и за християните. 
И тъй на следния ден казаният Сактики, 
въоръжен от царя, показал, че неговата вяра 
и мъжество била истинска. Като се явил в 
тил на българите и навлязъл в техния стан, 
той избил всички, които се намирали там. 
Когаго българите узнали за станалото, за- 
върнали се в стана, завързали сражение и 
обърнали в бягство Сактики, който бил при- 
дружен от малцина. След като се сражавал 
смело и избил мнозина, той повече не можал 
да издържи пред множеството врагове, OT- 
пускал юздите на коня и се спуснал да бя- 
ra. Когато той преминавал някаква река, KOH- 

? Протомандаторът e бил 
важно липе, непосредствено подчинено на пълководеца и предаващо на войската неговите разиоредби (матдато») 
„писмена или устна заповед“: 

Paris, 1985, pp. 41—42. Срв. Du Cange, Glossarium ргаесПаНя, s. v. 
А. Vogt, Constantia УИ Porplyrogénit. Le livre de céremonies. I. Commentaire, 

3 Отнася се за събития през юни 922 г.; 
подробности вж. y Златарски, пос. съч., стр. 434 и c; Runciman, ор. cit, р. 88, и. 1, приема, че походът бил 
извършен през есента на 922 г. — $ За двореца 
бел. |. 5 За храбростта на 
man, op. cit, р. 88. 

„Църквата св. Теодора“, вж. Златарски, noc. съч., стр. 484, 
споменатия вж. разказа на G. Monachus, ed. Bonn, p. 895, 3 sq. Срв. Runei- 



132 Theophanes continua 

Малвофу, той lanor uito Ве th тобой Вт &и- 

zayérroc, тітоодохетои xarà тўс сдойв xa tov wiy 

доб. ибх oly vob Ümmov ёи ths Иво буаопаб- 

Qévros асъвоува тб» ло утоа UOCE my 

сб» Dàaysgrón" xal тейвъс Ву uj пад 6000, xU 

olas rijs zxAgyis обоз, т) эвий PuAeórgoev (pp. 

402, 22—403, 19). 

28. Symeon  Adrianopolim expugnat 

VI, 13. Той дё лотовиот той обтеж Слогойа- 

touévov Мхородбоътоз, ў идйдо» вла’ olxeúte- 

oov OwuolÉovros, "ÁÓowmovsóAeos остоатигоетос, 

хоайото" та лойеиха кой яеодейо" теруатохтос, 

вс пдкотас narà Roviyágwr årõoayağius вледейсот 

то, 6 Boíyagos Svueèw тр eionuérgr alw oir 

ла T OoroareUHartt cepe ÉxÀc)GEY, ко хапака 

леоВа? ” iogvods табттр глойдоме. ёле дё б те 

aiítoc tovg i» 1ў лой ёлевдоіле маі ибх блг 

xgut&iós (обдандде» vip оу ёліотісоо дси), TH 

Фуд  muetóusror поодедожаст бортов; ко тд» 

отооттуд» voice  Doviyágotz or yegwoúueros Su- 

ивет, xai sou xa Blov тоб ocuaros летВадбљ 

zal нообия uzla тобток TQuCODTOuerOS, TEEL- 

raiov длблеов Üavé:p тихоб) iip тўс Фагтот 

dzpeoráre xal Фиотвтиз Ч. Bováyápow ov 

rhv тў sóAeoc радох xapoudobPz блеуооцонл" 

of xiv хотите» той “Рома orgurov Фродо 

дипкобтес, тайлар котайлоктес длр бот, xdi лада" 

parò “Роиаоив чёт $yévero (pp. 404, 18—405, 

10). 

29. De congressu inter Symeonem 

et Romanum Lacapenum facto 

VI 15. Хелавнро № арт, Гудогибутос ğer- 

réoas, Хонеў» doyeor Bováyaoías zavorouti хата 

Клопотазитоглбй вос éxorgurecei, x ду tetat нё 

обер xal .MexeÓoríey, ёилтоісе 98 adru ха! 

холаотобре xol де’доотоиет. исх де  Dàuysorr 

ёлцувубигуо< ёлабитноеу длосто/ ии атф то» 

латоѓіаут" Аамойио» каб Twas тб» аєтотаро» (50- 

те лед «ос адтойз cvrieyelr. lapor отъ бин 

govs nag дА Ае" бифотвооь кор Ege лобтгддУ 

uiv 6 zatuáoxns №иддаох, rea 0 Mizah aurt- 

обасс AGOGUJOQEVÓNEVGS 0 Утилибтик, zot Тосуу 

6 urornxóc хай лаоадтутавтебоэ" Ар voo Год" 

дът бил превзет през 922 г.; 
Подробности вж. y Златарски, 
парадинастевон (яаоедутастесот) се сравнява с 

byzantines, П (1944), p. 210; за мистика („частен секгетат? : 

Etudes byzantines, 1 (1943), p. 208. 

tus ce Продължителят на 

! Според Златарски, пос. Cbt, стр. 425 и eu, 439 uv 

срв. Ranciman, op. cti, р. 3 
Hoc. съч., стр. 164 и cm; 

длъжността днес 
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то течала наблизо, конят му затънал в ней- 

ната тиня и той бил ранен в седалищнага 

част и в бедрото. Конят едва бил измъкнат 

от тинята с помощта на неговите подчинени 

и той се спасил във Рлахерните. Положен 

бил на светата ракла, но понеже раната му 

била смъртоносна, починал през нощта. 

28. Превземане на Одрин от цар Симеон 

VL 13. Патрицият, така наречен Моро- 

леон, или по-добре да се каже, както пове- 

че подобава, Тимолеон, бил военачалник на 

Адрианопол. Той бил много добър и сръчен 

във воечните дела и извършил многобройни 

подвизи против българите. Гогава българи- 

нът Симеон обградил споменатия град заед- 

но с цялата си войска и като изкопал на- 

около окоп, започнал усилена обсада. Жи- 

телите в града почувствували липса на жит- 

ни храни и почнал да ги измъчва силен 

глад, [тъй като нямали възможност OT HHK'h- 

те да си доставят храни. Затова те, прину- 

дени от нуждата, предали себе си и страте- 

га на българите. Симеон, след като го за- 

ловил, оковал го целия във вериги, подло- 

жил го на безбройни мъчения и най-сетне го 

погубил чрез ужасна смърт, която отговаря 

ла на неговата неумолима и жестока душа. 

Той предал на българи отбраната на града 

и се отдалечил. Когато българите научили за 

похода на ромейската войска, насочен про- 

тив тях, Te изоставили града и си отишли = 

той отново преминал под властта на ро- 

меите. 

29. Срещата на gap Симеон с император 
Роман Лакапин 

Vi, 15. През месец септември, втори MR- 

дикт, Симеон, князът на България, ce отпра- 

вил на поход? против Цариград заедно с 

цялата си войска, опустошил Тракия и Ма- 

келония, опожарил и разорил всичко и изся- 

къл дърветата, Като стигнал до Влахерните, 

той поискал да му изпратят пагриарх Нико- 

лай? и някои от велможите, та да прегова- 

ря с тях относно мира. Разменили прочее 

помежду си заложници и излезли най-напред 

патриарх Николай, после патрицият Михаил, 

назоваван Стипиотис, и мистикът и паради- 

uacri—^ Йоан. Ректорът Йоан вече бил накле- 

"n. обсадата на Одрин започнала през 921 r., а rpa- 

за. > Събитията ve отнаснт към 923 или 924 г. 

3 Паточарх Николай Мистик. +— Длъжността 

на пръз министър; срв. AR. Guiiand : Etudes 

sx. Bréhier, op. cii. p. 152, m. 5), ceps Guiliaud : 
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vys 0 bairro OwAnÜss лоо то" рао/ва, åo- 
уви» поофанодивуос тоб aularior нате Е, 

ха £v тў ало цой лоби Iuioxowrów алє- 
«áp. of иёу ovv UETA Хив» TEUL sigipu)s ды 
Aéyorto, 9 дё атой MÈP Длелфицеито, авто" дё 
то? gaciéa '"Ponuarór Ввлебутв  ÜDsdoooDar adoa 
лой?" 02 лелйноофбонто лед те tis айтоб ggo- 

»5josos xol Фдоас xai сербов. Ó roivev Ban- 
Лейс да тобто офодоа mvalÀeouro Задбйег vou 
rjv sioágrir xoi tò orvat тах vwouérus тб» ai- 

ибтоу виуйова дори. ATUOTELLOS об" v то той 
Кооспдют аблайф  xarsoxsóaosv iv тр 700 
Охерататр" йлойоою, оте при басм» тошо? 
Декл? ғооо” Èr стр лродорибвоби. леду да&ас̧ 

об? abro» тбутодер дотеночи yioo  твубойки 
ztpocétaierv, ra ос бие от билу. dro- 
отвідос об" JZ€'ousdwm тот vig baeouyías Peotóxor 
заду вублоцову» то» В» тр Пор óv ’опотояарос 
д Buche g Фддоццонто, zal та ли офто? обилие 

та, АО буу тебе и c)» ор Rr, 

ай ав nuetecogorc тобтоу ѓгалолб». лодаувубиғ- 
vo; де Фи Bàuyépvriug 6 Вася duo Мкоййо) 

латойоун £v vg Фи сон 9000 xoi tàs Yyeloac 
вЕвтвеок ва ФИ, elta лор! ceo» ддхони 
«uríggseye то dywr EÉÓómqoz, riv uurógrigpovr xal 
дхошто"  Üsoróxoy | üynfoAOr тр deum хо! 
ZuelÀiror vof Гягодрфон Ува xaoÓtar нат 
Aga кой левом та лоб cigipup ovrÜÉofor то 
Пуно” ofr зайотот дате & @ TÒ бЕЛТО 
Tg дубас Фвотоной тейддаайиото фиофобют, хе 
тобто д рас/ейс reÀousvoz ко более тон U- 
саха бфаропито" zspipalóusroz, xal riy мор rir 
eig Tur foegüpiouor  Üsorüxor са леобевфилаен" 
[Ot meQrÜÉuevoc, Воры той таой олдо бов 
фоабанетос. tor ст abt ofr отддон domo те 

^ г r ый 2 M я OAQUS котакооицойг то’ (piOuÉévOY тото ка- 
réAuDev OvrotuAjcot тф Neuer. mnméumnrn дё тр" 

juéou Öte тафти ivérvevo, буулар той  Nosupoiov 
ups, тетаоти де TÜS ÑUÉDUS (O00, zugeyévero дё 
za 0 Хун, пд ох émayousvos cis лой ос 
орию” TUS ctupuarüses, TOV u£r уогойсл! де" 
xal yovooóopárcow, rr. 08 форноойдообте»", ry дё 
лао) длаов утро xexoopmquí£re cuivre» cgi xi- 
танков и рыб одно” OT ufcoy офтбу”  ciAggres 
Хъдейи dc  Duacüéa  sPqüuovv тў ror “Ро- 
ualor orp. лауте дё rnc  ovyaAgrov Рота 

' Космиднон, гри Златиня рог; вж. подробно v Janin, op. cit, p. 421--422. 
* Сиреч пояс, За терми а вж. Du Cange, СПозвайит; gr. s. v. 

тринта, четвъртък, 9 ноември 1923 vr), Златарски, 
Runciman, op. cit, pp. 91, 246 sq.; DOlger, Regesten, 1, n. 74. nr. 604, счита, че срещата станала предпа- 

(527—555). 

ветен пред императора, под предлог ua бо- 
лест Оил отстранен от двореца и се подстри- 
гал в своята обител, която се намирала до. 

Галакринон. Те разговаряли със Симеон 
относно мира, а той ги отправил и поискал 
да види самия император Роман, защото от 
мнозина Ойл осведомен за неговата мъдрост, 
мъжество и разум. Императорът прочее 
много се зарадвал, защото желаел да постиг- 
не мира и да престанат всекидневните кръ- 
вопролития. Като изпратил люде при край- 
брежнето Космидион!, той построил в MO- 
рето здраво скеле за кораб, така че импера- 
торската триера, като доплува, да спре при 
него. След като я обградил отвсикъде, той 
заповядал да построят в средата преграда, 
гдето щеди да приказват един c другиго. А 
Симеон изпратил и опожарил храма на npe- 
светата Богородица при Пиги, който бил no- 
строен от император Юстиниан?, и всичко 
наоколо. От това се виждало, че той не же- 

лае мира, но мамил императора с празни 
надежди. Императорът отишъл заедно с HAT- 
риарх Николай във Влахерните, пристъпил в 
светата ракла и въздигнал ръце за молитва. 
После, като паднал ничком, [той] обливал със 
съдзи светия под, призовавайки всепрославе- 
ната н пречиста Богородица да умекчи He- 
преклокното и неумолимо сърце на BECORG- 
мерния Симеон и да го убеди да сключи мир. 
Отворили прочее светия ковчег, в който се 
пазел честният омофор” на света Богоро- 
дица. Императорът го взел и го наметнал 
като някаква неразрушима броня, вьоръжил 
се като с някакъв шлем с вярата си към 
пречиста Богородица и излязъд от храма за- 
щитен със сигурно оръжие. Като въоръжил 
придружаващите го моряци с щитове и оръ- 
жия, той пристигнал на определечото място, 
за да разговаря със Симеон. Денят, когато 
това станало, бил четвъртък, девети ден от 
месец ноември, четвъртият час от деня“. 
Пристигнал и Симеон, водейки със себе си 
множество войска, която бида разделена на 
много отреди, едни въоръжени със златни 
щитове и златни копия, други със сребърни 
щитове и сребърни копия, трети г всякакъв 
цвят оръжие, а всички облечени с желязо. 
Те, като поставили помежду си Симеон, при- 
ветствували го на езика на ромеите ката 

? Император Ксгиниен 1, 
t Capes към 10 часа cy- 

пос, съч., стр, 465, прием. 9 септември 322 г.; срв. 

ложително през 924 г. Cpe, u Ostrogorsky, op. cit, p. 214, п. 1, който сочи също „есента 094 г.“ 



134 Theophanes conüpuatus — Продължителят на Теофан 

тос теѓукор igeotdyes котейефито те (MX HEY. 

ду obj» депо тото yepp Paoay i бето ха 

„игуадбфиота, хо базис то той доо "MOTOS 

анитал/ nzTOo» zu TÓ Tc àróÓo(uc лараотца, бло 

зовабтір поен» ПРИ ёлітооб» ob хатєлдау? 

xai оваа ха fceyóonosv, дА болео sis qi 

Ac aiios добр, OËTOS dtoéuas дара, ито» 

oPyi ty exi ТОТ лова vm Eee доб 

Фют детоо». agros оби Pv th лора гү] рыси 

xurdAupey то’ Хецеоюх  PÍsÓsyetO. ёле ФЕ бипоо 

22 дифотёоо» Реф има» те» меба», zb cr QTO- 

рабо «  Рослуавос дирдеетцобтто бий, ug 

лой то додов й Рибдоа reyyüre, кат ве „Увигал’ 

той Fanor и лоб тор Ваойва apos eus 

„åxýzod os во0ЕВ аудоюлот я  Xguueór 

блаодота дудро, ВАбло д2 và Воуа toic 4o- 

уо dn ovpfatrovza. [бют чёт удо дъ боголог йео- 

cefoUc xal Хоютерой 10 TIP eiii ха vy дуй- 

лор &ocá(eoda, ЕГлво 0 кос йуйлђ о te xai 

Авуетаг ао«Вобс 2 xal dníorov то gaíoto офауате 

xal а наос доз ёкувонёуо. el uir ov. ДАНС 

Xowruaròs блаотас, хаос. лет поосоойнедо, атй- 

có» лоте тс био офаудс xo) таб taw Ovooíc 

at uare вкусове, хо! onom ue fud» tO» Nov 

отобу" вото Хоютоуос zai айтдс Фу я Oro- 

иагоиетов, xai uù 9 иодтресйеа Хоотоуб» де- 

Нас агивоп биолоте" Хшопатб». érüoozos еї 

zl abvác, дуото” лоопдомб" xoi дудотиса ха 

хоіот xal фоталбдоди" xai суноо» Рлдохак, ха 

айри» «с хоро" бад оф, вс ли0ЕТО5 хатиорвов 

rò qéayur. tiva оўу дброт дедов UO беф ВЕР 

dasiÜdo» calo тфо dÓxor орауб»і лобр пооо- 

оле UD qicafiégco xai 000) EVATEVÍGES кой: el 

тобто" ёоб» паўта лоте, ву OE катахбосов тоб 

ÜCudvuocuéror ёитдцоф` uóvor Fro yes тор десна». 

болиоси тт etg i, дуфлоот тр OUO, tra 

xai стос И», ji зорко» xol. будінаято” zai 

TOUY UOVA, ха Хроотито! либоаута тоте тбу 

огаровбт xoi onjocorrat тоб Хоопакойз vape 
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rooabru ой’ «леи б Ваойейс гобуцогь. 00$ 
- ` 

оўу Уви» Tip тобтоъ талау ке rotg Ao- 

1 Свидетелство за употребата на гръцкия език B 

Х в. сенатът във Византия е имал само второстепенна 

byzantin, Byzantion, 1 (1924), 202 за. Bréhier, op. cit., p. 

засада от страна па Лъв V против Крум. ‹ Речта 

цед за прослава на византийския император. 

nap'. Всички члевове на сената? стоели на 

стените и наблюдавали това, що ставало. 

Можело прочее да се види тогава действи- 

телно царствената и великодушна душа [на 

Романа} и да се възхити човек на |неговия| 

безстрашен разум и мъжество. Като видял 

гакова нашествие на враговете, той не се 

смутил, не ce тилашил и не се стъписал, 

но отишъл като при множество приятели. 

Така той безстрашно пристъпвал, като давал 

едва ли не и душата си на враговете като 

изкупление за поданиците си. Той пръв при- 

стигнал на казаното скеле и посрещнал Си- 

меон. След като биди взети заложници от 

едната и от другата страна, българите пре- 

гледали внимателно скелето, да не би да 

се крие някаква измама или засада, Симеон 

слязъл от коня и влязъл при императора. 

След като се прегърнали, почнали да гово- 

рят за мира. Разказват, че императорът ка- 

зад на Симеон: „Чух, че rH си благочестив 

човек и си истински християнин, а виждам, 

че делата не се схождат с думите, на бла- 

гочестивия човек и на християнина е свой- 

ствено да обича мира и любовта, понеже 

бог еи се нарича любов. А на нечестивия и 

неверен |е свойствено| да се наслаждава на 

убийства и несправедливо проливани кърви. 

Ако ти си истински християнин, както ни 

осведомиха, спри най-сетне несправедливите 

d и престъпните кръвопролития и 

лючи мир с нас, християните, тъй като сам 

се наричаш и си християнин и не допускай 

десниците на християните да се опетняват C 

кръвта на едноверци християни. Ти сам си 

човек, който очаква смърт и възкресение, 

съд и въздаяние. Днес съществуваше, а утре 

ще се разсипеш на прах. Една треска ще 

угаси гордостта. Какъв отговор ще дадеш 

за несправедливите избивания пред бога, KO- 

гато отидеш там? С какво лице ще поглед- 

Hem страшния и справедлив съдия? Ако 

правиш това от желание за богатство, аз 

ше те отрупам до насита с желаното, HO Ca- 

мо спри десницата. Прегърни мира, възлюби 

съгласието, та и ти да преживееш мирен, 

неопетнен и спокоен живот, и християните 

най-сетне ла си починат от злочестините и 

ла престанат да избиват християни, защо- 

то не е позволено да вдигат оръжие против 

едноверци“*. Като казал това, императорът 

замлъкнал. Симеон се засрамил от неговото 

придворния церемониал по времето ва Симеон. ? рез 

роля. Общо за него вж. Ch. Diehl, Ve Sénat et № Pen 

181 sq. 3 Може бп заради устроената през 813 г. 

Роман Лакапин към Сумеон e очевилно измислена C 



yov; атой xuürévevoey THY «ори лодјоасда. 
долаойфивво ог” дос Owyooticeyouy, 00005 
ивуафоловлво: toù — Duotéc: Овбкобчийтой то» 
Хив. 

VI, 16. ^O де тбте очифбвикеу диррпобит TE- 
обот” по хо тоїс таёта бди оеухореу паой- 
добо». дбо pasiv üctobs xr раодёо» OÓudobvrror 
бабой» айт» бёлєолтуш, Е те ка лод дл- 
Андор ovauiča zal лаоотка фасетудвтиш Ak- 
Ap4ow, xai то’ pèr ёлі thr тодо 7987», rov Óé 
ugoc Ogqur дала чи. тотто ог ZUPEK тога 

аколобутвс ов хадо" Éxowar оси досиратотс yop 
ват сори дифотвооис дигачцовайи  Ефтос. 

„Увиеф» дё tò avtok отоатоледо" хатадађе», roic 
Стоб целотви ri» той Восі 05 dyes oíys- 
otv xal талбас, éisüslabev, де «bro? то те #005 
Lv ve би кото dxarümAnxror roD qeorijnaroc 
(pp. 405, 17—409, 20). 

30. Mortuo Symeone Bulgari cum Romanis 
pacem jungunt 

Vi, 20. Майо 08 ит «каб Вдовин, rå- 
ифтос w, Dvusar Goyoy DBoviyantag ката Xon 
ратио» Pxóvoe OTQÚTEV UO, xoi отбой» ивтайтфо 
лойвио», псалт robs forabPtOy блаутеҳ бод 
блод EGEY. 

VL 21. То дв Baouéo Louavóv Тоу 
Gorooróuos Üsuoáuevoz обтох AsAdAnxev. удёолота, 
лоши я ботами co тр” хонада” naraw 

то?  "noológov, kmi Óvopác DAínmovoa, той Xv 
изб» ow xai ei rate xeqaÀgv Éxxówys, tj 
аёт Фоа 9 Усиед» тейвит.“ 6 дА Ваще ‘Рог 
ното ácoore(4ac vj хак три хефалђ rs отит 
ins S£éxower xai abu тр dog 0 Уъшебо sic 
Войо ésAsóugoer, Фа ovoyeüsis xat ооо) 
махохаодіц Aog, Óiiqihapro, атоиноас ди ху, 

Héros viov. адтой лоовайшиетос боуотта. Ov èx 
те Ósvréoas ubroO урукс Ёохву, түс ад фе 
Itooyíov отрооъвой ан, ör xal ёлітоолоу тотс 
avroð лоор 6 неф» хотад& оле. Mizah де 
то’ ём т; лоотбоас абтой  yvronxoz ретдивтот 
длвийов" пораҳо». Году ðè ха Веви» ot 
тоб хооп dóeAqol Еп отой] ёхооноћуто Dork- 
уар. 

Vl, 22. Та хёхдо ofr Ew той Мешеу uu- 
бута reievriy, 6 te Xocavou ot. Тобохо ха! oi 
Доле, £xorourecem. кота Doviydgow #Вондейотто. 

1 Хълм в Цариград; вж. Златарски, пос. 

император Роман Лакапин, вж. подробно 1. Вибе, 
zantina della morte del ге bulgaro Simone, Studi 

Theophanes continuatus — Продължителят па Teodau 

съч. стр, 

срв. Златарски, пос. съч.. стр. 513. Приема ce като дата на смъртта на цар Симеон. 3 
легенда, според която българският владетел починал вследствие на имитативна магия, устроена 

Appunti di steria bizantino-bulgara. 1. La 
bizantini e ocidenici, IV 

135 

смирение и думите му и склонил да сключи 
мир. След като императорът почел Симеон 
с великолепни дарове, те се прегърнали и се 
разделили. 

V], 16. Ще разкажа какво се случи TO- 
гава. Това беше нещо чудно и стракно до- 
ри за онези, които разбират от такива ра- 
боти. Казват, че докато царете разговаряли, 
над тях прелетели два орела, доближили се 
и веднага се разделили - единият дошъл 
над столицата, а другият отлетял към Tpa- 
кия. Онези, които точно наблюдавали това 
нещо, го сметнали за недодро предзнамено- 
вание, защото казали, двамата ще се разде- 
лят, без да се споразумеят относно мира. 
Когато Симеон пристигнал в своя стан, paa- 
казал на своите боляри за разумността и 
смирението на императора, възхвалил него- 
вата външност, мощ и неустрашим дух. 

30. Смъртта на цар Симеон и сключване 
на българо-византийския мир 

V], 20. На двадесет и седми ден от Me- 
сец май, индикт 10, владетеляг на България 
Симеон повел войска против хърватите, за- 
вързал война с тях, претърпял поражение и 
загубил почти всички свой подвластни. 

ҮІ, 21. Астрономът Иоан видял импера- 
тор Роман и му казал така: „Господарю, над 
арката отгоре над Ксиролоф! е поставена 
статуя, която гледа към запад: това е ста- 
туята на Симеон. Ако отсечеш главата и, в 
същия час Симеон ще умре“. Императорът 
Роман изпратил през нощта люде и отсякъл 
главата на статуята. В същия час починал в 
България Симеон?, и обхванат от безумие 
и сърдечна болест, след като напразно бил 
беззаконствувал”. Той поставил за владетел 
сина си Петър, когото имал от втората CH 
жена, сестрата на Георги Сурсувул*, който 
бил оставен от Симеон за настойник на де- 

цата му. А Михаил, роден от първата му 

жена, той подстригал за монах. Йоан пък и 
Вениайин?, братята на Петър, още се 00- 
личали в българско облекло. 

Когато околните народи--хървати, туркиё 
и други- узнали за смъртта на Симеон, Te 
решили да ce отправят на поход против бъл- 
гарите. Искеже силен глад, придружен от 

" Сиреч 27 май 927 г. За датата 
За тази византийска 

HO заповед на 
leggenda bi-. 

(1935), рр. 128-133. 1 Името. 

514, бел. l. 

Сурсувул e от иървобъягарски произход; срв. AMoravcsik, op. cit, П, p. 290. 5 Веннамин се смята тъждествен 
10 и сл. 519 с Боян! срв. He. Луйчев, Проучвания върху българското средновековие. СОБАН, XLI. 1 (1942), стр. 

6 Маджарите. 
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Яной ёё ныхсток об» dxo(ói то Воглуааду Èi- 

vog £ogwgüc Paméporroc, Вдедвой» uèr ха тъ 
dicm Едут фобот, ёдедігсар дё nAov хор тір 
rr “Popor ónéAsvou. DovAnr oór лойюацето 

xarà “Pauair #жхотоатейонот xui В, Махедоме 
xuraLuufrovou, qoror, Ве вадя, rots Рацио 
£uzoujcortsz. Ésta набуте би цев xar at- 
xiv ó paousec “Рошакдс вхотратейн", блоотёд- 
ооо Ноос тк ха Геооуюс zorgis тия po- 
vayóv KaAoxógr Oroualóusror, тфоуе doue- 
vaxór, govcoforAMor Pmuiqegóusvor. Oujyógeve де 
та Pv от dic тур нат, "Роцаео" воть domi- 
corta ха agóðopoa racc ору sloir, oÙ 
uóvor 06, ФА eive joúiewtan хо гошко" лотос 

ovráiAayue. то’ тоюѓто” ог” uorüxór б Duong 
донкуботота блодейдивкоз, лидере  daéoreiAtr ue- 
tà добиоуос г» uovayór Фкодеою то» "Дробхъ" 
ха Kewvoravrivoy рамйкд» киното tor “Рббоу 
rà sic sipirgv ovAAauon. тоїѕ Воъдуйоо êr Me- 
опиВоѓа tò лоб’ uiv Mevepoig xakovuévi, ao 
Mévov Фрамбс той тат’ obxoarros wai Doig то 
naod "ci бомб» лдиоша Atyóusror л00$ дё то 
ейфпадвотвоо" Meonufoía дтопагетц. o£ дё muyu- 

yeróusro. xat та crota он Дайцоцитес 82jADor (iun 
Утефат, Boviyánæw ба те лоб za блобет 

abcr хот аво" xat Геботот 6 Ховооопйой Анк 
хи Nvusóv 6 Аодортвохос хо Обдануфос ха 
Хоивф" тоб дохпуоб  Boviyagíag Ядкдрос vipis 
тама, подс ёё тобтощ б дууотєрс абтоб Dré- 
parvos, xai uiy хей Mayorivos Кобтос те ий 
AMipuxóc фехоатенита agos tòr бахти "Роне. 

деасфиеии 68 тр Óvyaxéga Васлео« Хоотофодог 
Magíav, ха ивуфаж ёл? mor) dosotérrec, удвара» 

то Tirso Ae тдуос лаоогерёода, описи 

логностес лоотвоо» AEO тўс оувролнис “от. 

алеотайн де Мато 9 нбуотоох ó суистеубкодс 
“Реоноуоћ Васі ёс Глазттош ха} дуаува По’ 
ибуи wc пойвожх. тод Bovkyágov ořr Иктдон 

xaraAefjórvoc, чипом Ó Ваай ' Реонарох ас 
ё” Bhayéovaw mageyéveto, xal vor Jiétgor cóc aè- 
то’ Оолитобието» ёедаоото те ка хат)опасото. 

ёле 02 дос «кота ovvcuiAgjoar, Глоуойфо?- 
той та те опиройа tjs енор ха? та yax orr- 
аААауната, ивсолоробътов £r тобто ка! готъвуфс 
діигодбуоутос изтабв “Роше te xat Вотдуаоо» 
лостойвеанаоог Эгорагогс. VI (23) дуддъ 08 то? 

1 Източна Тракия. ? За името на града вж. 

Продължигелят на Теофан 

скакалци, измъчвал много българския народ, 
българите се опасявали от нашествието на 
другите народи. а още повече се страхували 
от нападението на ромеите. След KATO на- 
правили съвещание, те се отправили на по- 
ход против ромеите и стигнали в Македо- 
ния' за да внушат страх, както е естест- 
вено, на ромеите. Когато след това узнали, 
че император Роман възнамерява да се от- 
прави против тях, Петър и Георга изпратили 
скришом един монах на име Калокир, по 
род арменец, който носел със себе си хри- 
совул. Съдържанието на този хрисовул гла- 
село, че те приемат мира с ромеите и не са- 
мо са готови да сключат такъв |мирЬ но 
ако ромеите желаят, да сключат и брачен до- 
говор. Императорът с голяма радост приел 
тоя монах и веднага изпратил с дромон мо- 
наха Теодосий Авука и царския свещеник 
Константин Родий, за да прегсварят в Ме- 
семврия с българите за мир. По-рано |гра- 
дът| се наричал Меневрия?, по имего на 
тракиеца Менос, който го бил построил, и 
вриа, което Y някои от траките означавало 
„градче“. Но за по-благозвучно се нарича 
Месемврия. След като пристигнали и угово- 
рили онова, що било необходимо, те се вър- 
нали по суша заедно с българина Стефан. 
След тях пристигнали и Георги Сурсувул, 
Симеон калутеркан и усампсис, Симеон, 
шурей на българския владетел, а заедно с 
тях неговият сродник Стефан, а също така 
Маготин, Крон и Миник? били изпратени 
при император Роман. Когато видели дъще- 
para на император Христофор. Мария 
и я харесали много, те сключили първом 
споразумение за мир и тогава писали на Пе- 
тър бързо да пристигне. Магистър Никита", 
сват на император Роман, бил изпратен да 
посрещне и да доведе Петър до столицата. 
Когато българинът Петър пристигнал, импе- 
ратор Роман се качил на триера и отишъл 
във Влахерните. Там посрещнал пристиғащия 
при него Петър и го приветствувал. След 
като поговорили помежду си, както e прие- 
то, подписали мирния договор и споразуме- 
нието за брака В това дело посредничел и 
разумно направлявал (преговорите) между 
ромен и българи протовестиарият Теофан“ 
(УТ, 23). На осми октомври? отишъл пат- 

„Лечев, Античното име на Несебър. ИИБИ, V (1954), 
стр. 367—373 ; Detschew, Die thrakischezn Sprachreste, рр. 295--296. 3 За тази първобългарска титла вж. Morav- 
csik, ор. c. pp. 147. 166. 
титли вж. и Златарски. noc. съч., стр. 523. бел. 4. 
вж. подробно Aloravesik, op. с, рр. 179, 174: p. 189: Тълкуването им не е напълно установено. 

? За него 
императсрско съкровище (vestiarion) протовестиарий Теофан, изглежда, e 
R. Сапа: Etudes bvzantines, 1 (1943). pp. 208, 223: И (1944), p. 207. 

и съуправникът на император Роман „Лакапин. 

3 За титлата Ойоамуияе или YXáusoe вж. Moravcsik, op. с.с. р. 238. За двете 
5 За тези две първобългарски титли иди лични имена 

в Синът 
бел. 135. # Началникът на личното 

бил евнух; за него подробно вж. 
" Сиреч 8 октомври 927 г. 

вж. тук. 



"Owvoufoíov итро ВЕД б латощохис Атбфа- 
vos дна бОворфи mocoropeouagícp xoi Мада тў 

той расйёос Хоотофбоор vyura xol náo тў 
суухаиф eic тот таду tis ёлгооуіас Üsortóxov тйе 
Шруйе, xol вбддупав" Пётоо» te и Маоѓоу, ха! 
тобс уийфикойс oteyárovc tols атф» iméünxe xe- 
фалаїс, паоаридфвъофтоз Огофатоис лостођгота- 
oiov xai l&*opoyíov Хопрооувотн. данлойс д2 xal 
aokvtekoŭs ysyorvías тоал# бия, xai návuior tv 
Номер» rois уфиос фодобс ловйвобвуто, 
гот Аде» Oeopávys постобваийоов биа Maoig тў 
Üvuyatoi тоб раоё ду тр плода. тр telin д2 тоб 
yáuov пидоа čnoinoer ó рап ес “Роцатде cèw- 
Жо» Aauzoür ду тў vOv уб» дловфдоа, ssor 
ходитоав афту iqyácuaot споко, nag atri 19 
длоВадои тоб равной Óoóucroc вотикотос“ Куба 
съуботи 'Puouerós Пёсою Воуйве ue Ker- 
оста тф yaujoğ хо Хооторбоф vi. тб» 0 
Bov&yágay £votaotr ой KOOV toujcauérycor лобтёоо» 
ебаси  ХУоотофдоог, «ойто» тр? Kær- 
orayriroy, elge т] Вдройон rovrov "Pouavóc ó 
Васев! с, xat убуорер блво ртпайто. reb Óà ndr- 
то та ду yáuoc ovrertAéaUnoar, Вик 02 п Mea- 
ela да тр ngos Bovhyagiar cbv тр råa Mér- 
o бдебво, ot такта vorsic нёҳо тоб “Евддоиор 
cvreinlüo» abt) Gua Oeopáre лоотобсотасќо. 
ёлед) длобово Вис еи, sepuyvÜévrec 19 дъуото! 
xoi mvxrà катаувотеч Ódxova, ий боа sixóg ёл) 
GIEQNOEL ORÂUYZVOU перлобдигон, TÓV те адтбу YOL- 
fioór доласйивти xal табтур таїс толоо eoor 
ладайвието: ву tois Васі 0с ёлќотоєроу. Muoto 
де Boviyagxaïs nagaóoUsica ysgol тў» ini Bowi- 
рад блуса, xaí(govoó te dua xol Anovuérg, Av- 
лоби? uiv £v ос yovéov quAtárow ѓотёото xol 
Bacue(coy око» ха! оъутдсіос тр yévet mooc- 
пидута», xaígovoa 08 # oic Васлї проспоцосто 
дудой xal дволопа — Boviydocow  пооспуоовбди. 
длув trovor п/обто” xouitouéry позтодоля хо! 
&xooxevir дтао@илтот (pp. 411, 13—415, 9). 

31. De Joannis, Petri fratris, seditione 

VL 28. Петоо 2 të Вошуфоо длето 
“офис ó áósipós адтоб usrd xal éréoaw meyi 
oráror тоб O£vusc xal форайвтео» ab:ov 6 
uiv ”Кодутс тблтети xal РФуху ето quAaxj, oi 
08 homol ииоосив об тої тудойоше блоВайлоу- 
та. тата д8 дула llérgov площоотос тф focus 
“Ропа»ф, длвоте ву 6 Ваййвбс 10v uovaxov " LIoár- 
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риарх Стефан заедно c протовестиария Teo- 
фан с Мария, дъщерята на император Хри- 
стофор, и целият сенат в храма на пресвета 
Богородица при Извора. Той благословил 
Петър и Мария, поставил на главите им 
брачните венци,като кумували протовестиарият 
Теофан и Георги Сурсувул. Сложена била 
бляскава и пищна трапеза и всички сватбени 
обичаи били изящно изпълнени. След това 
протовестиарият Теофан се завърнал в сто- 
лицата заедно с Мария, дъщерята на им- 

ператора. На третия ден от сватбата импера- 
тор Роман ‘устроил бляскаво угощение на 
скелето при Изворите, като го украсил с 
копринени тъкани. При самото скеле стоял 
императорският дромон, в който пиршеству- 
вал Роман заедно с Българина Петър, със 
зетя си Константин! и сина си Христофор. 
Българите доста настоявали най-напред да 
бъде приветствуван Христофор, а после Кон- 
стантин. Император Роман отстъпил на това 
тяхно настояване и станало така, както те 
искали. След като било извършено всичко, 
свързано със свагбата, Мария трябвало вече 
да замине заедно с мъжа си Петър за Бъл- 

гария. Нейните родители заедно с протове- 
стиария Теофан я изпратили до Евдомон. Ko- 
гато грябвало да потегли, те прегърнади дъ- 
щеря си и пролели много сълзи, както впро- 
чем подобава при раздяла с възлюбено че- 
до, целунали своя зет и като я предали B 
неговите ръце, завърнали се в дворците. 
Предадека в български ръце, Мария замина- 
ла за България едновременно радостна и 
скръбна -- скърбяла, че се разделя от пре- 
обични родители, царски дворци и от обще- 
ние със сродници, а се радвала, понеже се 
свързала с мъж цар? и била провъзгласена 
господарка на българите. Тя прочее зами- 
нала, като отнасяла разновидни богатства и 
огромна покъщнина. 

31. Въстанието на Иван, брат на цар 
Петър 

УГ 28. Срещу Петър Българина ce вдиг- 
нал братът му Иван? заедно с други Gons- 
ри на Симеон. След като били заловени, 
Иван бил подложен на бой и затворен в 
тъмнипа, а другите били подложени на не- 
обикновени наказания. Петър известил това 
на император Роман и императорът изпратил 

1 Законният император Константин УП Багренородни, женен за Елена, дъщерята на Роман Лакапин. 
2 Посочване за признание на царската титла на българския владетел чрез българо-византийския мирен договор 
от 927 г. За другите клаузи на договора вж.: Златарски, noc. съч., стр. 525: Dólger, Regesten, I, n. 75, nr. 
612; Runciman, op. cit, p. 65 qq. 
928 r.; срв. Златарски, пос. съч., стр. 536. 

18 Гръцки извори за българската история, V 

3 Въстанието, възглавявано от Петровия брат Иван, се датира към 
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yyy, Oc Вувудув: файсто, zgopáos иё» той mouj- 

ca. tò dAAáytov ту xporovuévcow обуиайбто, тИ 

ада 08 "Гофотр woracyetv xol Ф  Kovora»- 

viyovztóAs: àyaysiv, д 9 xol yíyovev оу удо 

Qua °Тобуур els лото» дло Msonuboias АЕ 

d» тў пода. ма metoù лой! тобто) TÒ HMOYOIXÓY 

oyua длооойраутов xol ywaixa влиатцоотос, 

дедохв" abwp ô Васі оїхоу xoi xtýuota лаи- 

ло а xoà yvvaixa èx те ёоллоб лоходов TÄS 

vv ` Аоивлахб»” óououéívqv, yáguov TE даилод» 

êv тў тоб Kaíoapce olxíq явлобие», Хоютофдоот 

Васе xai "Кофтог uovayoU тоў yeyovótos aír- 

togog maparvugevoártov (р. 419, 10— 24). 

32. De Michaelis, Petri fratris, seditione 

V1, 29. * A24à xai. Махал, ovayóc, абтдя ó 8049605 

Ийтооз, кота олоедў čzow tis BovAyagutis kov- 

gias &ulaféo0a, ідіостаоіасеу ёр точ Вотдуаотф 

мботоб” xol тоёт поооваобцойу ot тў Истооъ 

доуйс деотребтес Хибда. об merà пр тов Biov 

xataotpogjv Вл, до» oŬto tais “Роишке с yó- 

още, оте ovupimor тобто? дло Махёидос ди 
ат z 

Srovuóros лодс "Е до хо түу Nuno agod- 

yopğou xoi và ёнєїов лата Ду ододан (р. 420, 

1e. 
33. Maria, regina Bulgarorum, in Constanti- 

поройт cum filiis pervenit 

VI, 35. “Н stonuévi) Васі вот “Роцокот ёууб- 

за 5$ Мада, ую) Пётоот BovAyágov, ло аи 

дло Boviyagias iy тр плода воПАдЕУ тоб тду 10у 

лолёоа мой ту лфлло" абе bouoxóyaoüo. rsLtU- 

тотоу 98 изб nalðow воде тоир, 199 Xor- 

otopógov to? лотодѕ ад ге ситисотов. п100т0у 

оўу ло» magà tob лдллот Хавобова ётиш 

bnéorgewev (p. 422, 10—15). 

34. Ugri terras Romanas aggrediuntur 

VI 37. ?Eyíveto дЕ éxotpureía ngo та» 

Тобожо» xarà “Рошайсо» дитидуов Epðóuns Ax- 

QuÀA(O ut o? xol хатадоаибутес иёуо те ло- 

Aecog ёл сото паса’ доахфа» y vy. але 

ofr 6 natgóxoz Фворфте 6 zQoropeottáttos ха! 

ларадътаотевау aoao ФА но" 05 Davuaatoc 

монаха Йоан, който някога бил ректор, под 
предлог ла извърши размяна на задържани- 
те пленници, а B действителност да вземе 
Иван и да го отведе в Цариград. Това и 
станало. Той се качил на кораб заедно с 

Иван от Месемврия и пристигнал в столи- 

цата. Не след много, когато Иван захвърлил 

монашкото одеяние и поискал да се ожени, 

императорът му дал дом, множество имоти 

и жена, която произхождала от собственото 
му родно място — Армениакон! — устроил 

бляскава сватба в дома на кесаря, при което 
кумували император Христофор и бившият 
ректор Иоан. 

32. Бунтьт на Михайл, брат 
на цар Петър 

VI, 29. Обаче и монахът Михаил, брат на 

Петър, обзет от стремеж да завземе власт- 

та в България, повдигнал от своя страна? 

бунт в една българска крепост. Към него се 

присъедивили отцепилите се от Петър ски- 

ти. След като Михаил починал, те нахлули 

в ромейските земи, преминали от Македония 

през Струма в Гърция и Никопол“ и там 

всичко опустошили. 

38. Българската царица Мария отива 
8 Цариград c децата си 

VI, 35. Споменатата внучка на император 

Роман Мария, съпруга на Петър Българи- 

на, често пристигала от България в столи- 

цата, за да посети баща си и дядо си. Ко- 

гато пристигнала за сетен път заедно с три 

деца, баща й Христофор бил вече почи- 

кал. Тя получила от дядо си голямо богат- 

ство и с почести се завърнала. 

34. Нападения на маджарите в ромейска 
земя 

VI, 37. Първото нашествие’ на турките 

против ромеите станало през месец април, 

седми  HHAHKT?. Те нахлули чак до столи- 

цата и изтребили всяка жива душа в Тракия. 

Патрицият протовестиарий и парадинаст Тео- 

фан бил изпратен да извърши размяна на плен- 

і Византийска тема, недалече от южното крайбрежие на Черно море, между темите Пафлагония, Харси- 

опол, Кодония и Халдея. 

и сл. 3 Сиреч българи. 

Епир. Вж. Златарски, пос. съч., CTp. 538; стр. 837 и сл. 
още един син, вероятно починал рано, чието име € било Пленимир. За подроб- 

княз Пленимир, Мак. преглед, ХІН (1942), стр. 13—20. 

Theophanes Contin., p. 420, l7 sq.; срв. Runciman, op. cit, p. 78. 

подробности y Златарски, noc. съч., стр. 541 и сл.: П. Мутаф- 

освен Борис и Роман той имал 

ности вж. Ив. Дуйчев, Българският 

чинал през август 981 г. Вж. 

нието било извършено през април 934 г. Сре. 

> Въстанието на Михаил се датира към 930 r.; срв. Златарски, пос. съч., стр. 537 

! Смята ce, че въстаниците се установили в областта на град Никопол, Южен 

5 Петър от брака си с Мария имал три деца; 

6 Христофор по- 
7 т Наваде- 

«ues, Маджарите и българо-византийските отношения през третата четвърт на X в. ГодСУиф, ХХХ, 8 1935, стр. 

3 Това 
дишен мирен договор вж. Dölger, 

нападение било извършено през април 948 г. ; 
Regesten, 1, p. 79, nr. 640. 

вж. Златарски, пос. съч., стр. 543. За сключения 5-го- 



Theophanes Coniinnatus — Продължителят на Теофан 

zal ovrerQg абто?тв uereAÜcY Ocaneo ЗВоййето xa- 
телофбато, лой лайообтфу £v tj qoovüce xal 

ебвоиМа inawsÜsic te xai дориаодеіс" бте xal тд 
ueyaAówvyov айтоб xal quÀárÜoconov ő Вао/ейс 
“Роцаудс ёлед ало, uxócrvós фаодиетос уопиа- 
тов лодс rijv тбу уиойало» dváoovow (рр. 422, 
20--423, 7). 

VI, 45. "родфкифгтов лоту "ngu игри 
ёлђ/дор лай» oi Тобохо usui л/«отие дъта- 
usns. ó д2 лотоиюс COropárgc ó лооахоцидцеуос 
2690» оло’доб cipgrexdc — inofgos uet обтф, 
бицоо» вифауфъ àva2apóusroc ЗЕ оф ovvéfg Зл 
Xoóvovc лёуте tiw «от ÓwgviayOgron ó 98 Ва- 
с ес 'Pouarós с отне лойво xarà Мохедо- 
зар тв zat Фофитъ, tàs uiv ёх Радос» дуфио- 
ддитое”, uot д2 xooucuobg ёлеубтоєу (pp. 430, 
22— 431, 5). 

VI, 47. То» дё Тобохоу gxorpateíns moujoár- 
cor хата ‘Роу, xal натабоаиоттат иёуо tÀ 
л04805 тр oot toD dy(ov лбоҳа, ий Agtoaué- 
за» лвса» боахоау ред xol посада» лой», б 
facesse в е тор латорио” xal донќсихо» збу 
"ЕЕкорвиот Подо» тд» " Aoyvoóv userà той ту- 
LOTOS абтоб xoi тоб отоотнуой ту Бока» 
xai тоб "Оцижот xai toU C)gazijotov xarà лодос uù- 
ту леодоат, ézauéorteAsm of vij «вйлроодвите 2006 
вот sgg тоб TOOPVQOYEVVÝTOV зъжтде Флалгобътес 
холёофабау xal кателойбиной", давбутве ri» лоаї- 
дау xai aixuaAooiar. atol 08 йло те дуа» Ht- 
тв xol toonis охид тес ebs tip Фа» yiv 
^néorgewav (рр. 462, 19--463, 7). 

95. Romanus, filius Constantini, litteras 
ad Bulgaros mittit 

УТ, 2. Хой ог» xal neg ræv хоп” фооуті- 
да» тоб йрактос бала». eDÜOS подс лата kozy- 
уд” ‘Pouako ха Dacvuxóv otgatnpòr zal тўс 
BowvAvagías xoa ths дбавс xai Ewas ддибу алоотед?о- 
ибо» plir уойцийте авто, порте tfj то) 
xoi Фи афто тоб айтохойтооос койпото? Фиби 
rov» xal фаихав олордаз cuolóyovr (рр. 470, 
19—471, 2). 

36. Ugri iterum terras Romanas aggrediuntur 

Vl, 15. Tv óà Toúoxwv éxoroarsíav nomoáv- 
tco» xarà ris бофииес, «ai vov лапижоъ MagiaroS тоб 
` Aoyvooð  uovootgargyotrroc Ф 10 нат 1с 
Maxeóovíag ка! xarezdáro Orto; тс дбоссос, gvv- 
утих ка! xarenokéunasy, xal mhelotovs Еооуон- 
gas ust aloyorns sic тр? а» уос» блороотйови 
&roujcev (p. 480, 13—17). 

i Новото нападение има маджарите било извършено през 
в Северна Мала Азия, 

4 Тема Траксзион — в Западна Мала Азия. 
©“ Отнася се до обичайните послания, които Роман П изпратил при 

? Това нападение било извършецо през 962 г. Срв. Златарски, пос. 

стр. 567. ? Тема Букеларии --- 
запад от Буксларии, южио от Никея и Кизик. 
neparop Константин УП Багренородни. 
встъпването си на власт през 959 г. 
съч., стр. 568. 
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ниците. След като ги убедил с чудно умение, 
той разумно извършил, каквото желаел. Те 
много го хвалили и се възхищавали от него за 
проявеното благоразумие и разсъдливост. То- 
гава и император Роман показал своето ве- 
ликодушие и човеколюбие, като никак не пе- 
стял пари за откупуване на пленниците. 

VI, 45. През месец април, първи индикт!, 
турките отново нахлули с преголяма войска. 
Наракиноменът патриций Теофан отишъл 
при тях| и сключил мирен договор, като 
взел знатни заложници. Поради това B npo- 
дължение на пет години мирът бил спазван. 
Император Роман постройл из основа мно- 
жество крепости в Македония и Тракия, а 
други подновил... 

VL 47. Турките предприели нападение 
против ромеите, достигнали до самата сто- 
лица на празника на светата Пасха, пленили 
всичко живо в Тракия и взели голяма пляч- 
ка. Императорът веднага изпратил патри- 
ция и доместика на ескувитите Пот Аргир 
заедно с неговия отред, със стратега на By- 
келарион?, Опсикион и Тракесион, да 
ги преследва по петите им. Те поради бла- 
госклонно приетата от бога молитва на Баг- 
ренородния ги нападнали нощя, избили ги 
и ги сразили, като им отнели плячката и 
пленниците. Посрамени от голямото пораже- 
ние и разгрома, |турките| се завърнали B 
земята си. 

96. Император Роман, синът на Констан- 
тин, праща послание до българите 

VI, 2. Нужно е прочее да се каже нещо 
и за обществените грижи на императора. 
Веднага той изпратил до всеки ромейски на- 
чалник и императорски стратег, до |владете- 
лите| на България, и на западните и източ- 
ните народи свои приятелски послания. Всички 
изказали благопожелания за щастието и прия- 
тедството с този самодържец и потвърдили 
приятелските договори... 

36. Ново нападение на маджарите 

УТ, 15. Турките извършиха нападение? 
в Тракия. Патрицият Мариан Аргир бил 
стратег в тема Македония и кагепан на За- 
пад. Той ги пресрещнал и ги сразил, пленил 
мнозина и ги принудил да се завърнат по- 
зорно в земята си. 

Вж. Златарски, пос. съч., 
3 Тема Опсикион — на 

5 Сиреч им- 

пролетта ua 048 г. 
източно от гр. Никея. 



XI. ЛЪВ ГРАМАТИК 

Тъй наречената хроника на Лъв Граматик обхваща накратко В полудегендарен вид 

историята на евреи, вавилонци, перси и на гръцкия свят В античността и преразказва по- 

подробно римската и византийската история до смъртта на Роман Лакапин - 948 г. Въ- 

просът за авторството й е твърде спорен и заплетен. В някои ръкописи тя се приписва 

на Симеон Магистър или на Теодосий Мелитински. Според някои изследвачи пък Симеон 

Магистър е тъждествен със Симеон Метафраст, който е бил съвременник на император 

Константин VII Багрянородни. Теодосий Мелитински e живял в края на X 5, a Лъв Гра- 

матик през Х в. (според бележка B един ръкопис бил завършил хрониката през 1013 г.) 

Със сигурност може да се твърди само, че тези компилативни съчинения имат един общ 

първоизвор. 

Сведенията, които черпим от тъй наречената хроника на Лъв Граматик за IX и X B, 

до голяма степен се покриват с тези, които ни дават Продължителят на Теофан и Псевдо- 

Симеон. Все пак те се отличават в някои подробности, затова съпоставянето им с дан- 

HHTe на тези автори позволяват да се хвърли повече светлина върху някои OT най-важните 

моменги от нашата средновековна история. 

РЪКОПИСИ: G—Cod. Paris. gr. 1171 (ХЕ s.). 

ИЗДАНИЯ : В някои издания, именно Corpus Parisinum и Corpus Venetum, както и editio Bonnensis, под 

името на Лъв Граматик е издадена тази част OT хрониката, която обхваща събитията от 813 до 918 г., a J. A. 

Cramer, Anecdota graeca e codd. manuscriptis bibliothecae regiae Parisiensis П (Oxonii 1839, pp. 243—373) e 

издал началната част до 818 г. пак под същото име. В Migne, P. Gr. СУШ, col. 1087—1164, е повторен тек- 

стът, който е издаден в бонското издание. Дадените тук откъси са взети OT бонското издание. 

КНИЖНИНА: Е. Patzig, Leo Grammaticus und seine Sippe, BZ, IH (1894), pp. 470—497. -- C. de Воог, 

Rómische Kaisergeschichte in byzantinischer Fassung Il. Georgius Monachus, Georgius Cedrenus, Leo Gramimnati- 

cus, BZ, П (1893), pp. 1—21. — Jdem, Die Kronik des Logotheten, BZ, VI (1897), pp. 233—284, — Idem, Wei- 

teres zur Kronik des Logotheten, BZ, X (1901), pp. 70—90. — D. Serruys, Recherches sur 1 Epitome (Théodose 

de Mélitàne, Léon le Grammairien, Syméon Logothéte etc.), BZ, XVI (1907) рр. 1—51. —P. PreobrazZensky, 

Vorlaüfige Thesen  betreffs des Symeon Logothetes, Archiv für sl. Phil, XXX (1908), рр. 630—634. — Moravcsi£, 

Byzantinoturcica, 1, pp. 270, 515—518. 



LEONIS GRAMMATICI 

CHRONOGRAPHIA 

1. Decius а Gothis in Moesia Inferiore 
interficitur 

AJéxios 

Ауэ д2 вло Ххдф” baopyzoas Dáov 
ха Bokovonvoðğ r réAuaw ünmonwwss usto ToU 
{оу vio? (pp. 76, 13; 76, 15—17). 

2. Gothi Istrum superant 

Pa. | e 7 Р А ` ?r - 

Kal oi Унидеи лердойитес rÓv "lowpov лдоау 
1 РА 5 ди 3 rA $3 , 2 z 

tiv доу xol тамо» дуотобри te xal Aolar ёябо- 
х 2 у РА з те р 1 r 

Эпос’ xai nagékaßor діуа иотне Гор xai Rw- 
хон (pp. 77,6; 77, 12.—15). 

3. De Aemiliano Moesiae praetore 

Aduavóc 
Айийауос 8&fao(lsvos uñvas 0’, noys дё той 

£v Доѓа стойтебиатос, Eycr xal Aipuxòr oroa- 
+ * T 7 

тд», изд’ «ду лодсиңоаѕ торс Фийвос xai роса 
čao тр стода xal Тутфоупов". voget Oè 

` зА ел "S pa 

xal аёт бло стоящи (рр. 77,19—78,2). 

4. Aurelianus Coenofrurüi interficitur 

AtonAavóc 

AbgiAarós ifao(svosv Ern с, допогди 98 вло 
стоапажбу иеєтоё" "HoaxAsíac xol той Въбатог, 
ду v xoAovuéro Като opovoío, xai xe фи 
(p. 79, 8—11). 

5. Taciti Aurelianique interfectores Perinthi 
poenas solvunt 

Jloófos xai Фуожнатос 

"AÁníxvuye дё лаутос торс дблохтвіуоутас Tá- 
* г, ^ х 2 ^ ? е M 2 y г 

жито» xoi AvonAaavor àv тў Ппотдо, xoi ёл £- 
tíact» a?$robs ха ова (рр. 80,5; 80,22— 81,2). 

1 Гай Квинт Траян Деций, римски император (249—251). 
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ЛЪВ ГРАМАТИК 

ХРОНОГРАФИЯ 

Г. Деций, убит от готи в Лолна Мизия 

Деций? 

Деций бил убит от скитите?, като по BRY- 
шение на Гал и Волузиан (отишъл в бой]. Той 
се удавил в едно блато заедно със сина си. 

2. Готите минават Дунава 

Гал и Волузиан? 

Скитите, като преминали Истър, опусто- 
шили и превзели целия Запад и Италия, Из- 
ток и Азия с изключение само на Илион и 
Кизикі. 

Емилиан, предводител на войскато 
в Мизия 

Емилиан? 
Емилиан царувал четири месеца. Той 

предводителствувал войската в Мизия, като 
водел и либийска войска. Като воювал заедно 

с тях срещу скитите и ги победил, той се 
възгордял от успеха си и се разбунтувал. 
И той бил убит от войници. 

4. Аврелиан, убит в Кенофрурион 

Аврелиан? 
Аврелиан царувал шест години. Той бил 

убит от войници между Хераклея и Византион 
в т. нар. Кенофрурион” и там бил погребан. 

5. Убийците на Тацит и Аврелиан 
са наказани в Перинт 

Проб и Флориан? 

[Викторин|? унищожил B Перинт! всички, 
които убили Тацит“ и Аврелиан, и то като 
ги поканил на угощение. 

* С името „скити“ тук са означени готите. 
Деций бил убит при селището Абрит (до дн. Разград) в Долна Мизия. За събитията срв. М. Schiller, Geschichte 
der römischen Kaiserzeit, 1 (1883), p. 808 sq. 3 Гай Бибий Требоний Гал, римски император (251--253). Karo 
управител на Горна и Долна Мизия той бил провъзгласен от войската за император след смъртта на Деций. 
Волузиан бил негов син и съимператор. 

точна Тракия. 

Е Гр. Кизик (дн. Балъккале) и Илион (античната Троя, дн. развалини, 
наречени Хисарлък) се намиради в провинция Хелеспонт, Мала Азия. 
(253). 8 Луций Домеций Аврелиан, римски император (270—277). 

> Марк Емилиан, римски император 
? Кенофрурион, дн. Синекли, град в Из- 

8 Марк Аврелий Проб бил провъзгласен за император в 276 г. и управлявал до 282 г., докато 
з Мала Азия войската издигнала за император Марк Аврелий Флориан, който управлявал само няколко месеца 
през 276 г. 

зал само няколко месеца през 275—276 г. 

* Марк Аврелий Викторин бил един от узурпаторите по време на Галиен (260—268). Той се бил 
провъзгласил за император в Галатия, но властта му се простирала и до Испания и Британия. 
наречен Хераклея в началото на IV в.), град в Източна Тракия, дн. Ерегли. 

10 Перинт 
11 Марк Клавдий Тацит управля- 
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6. De bello inter Constantinum et 

Licinium orto 

K«rovavitvog 6 uéyas б аус 

Деде 82 rjv oóyxAqtov Роби да то е 

Хоотду пиотебос, ёе Ónücr imi voy vv Хҳу- 

За» лодвно» Аойтноу д2 уарроду влоддейф ло 

oáusvog Ваодёа мотвотпов. лооофъубутес 0& uvec 

той Koworarrivov v dvi cz фтдота ёла 

тойцето тадайтоб оби #0доуто, xai Фиотоатейоас 

Kowetaviivos xarà АкаЧоу énoléugetr адтоу #5 

ооо" да xal то ogusior тоб станооб ioed- 

вото Éuygugiv „Фу тобтфр уіха“. xai тобто TÒ o- 

нео" xovoobv лотах xol ёлі oóoaroc årugtýouz 

robe Фудоойв дгоолобто. veo д2 тоалых фи 

уви sis Фодхри, xdxevüer хаталодғитд іс eis Pir 

иллоблой”, Фуда дацлобс xoi леди оуд ÅT- 

Beic slovvevoer. eira aélw Фубодс dAeyyÜsis xate- 

лойбвиидо гр "Ддотоглдаа хай ðn, ха! 

фу eic тд Въбфипо» длбдовов iv Xovoonói& 

xapel лам» бттуеіс Épuyev. Ви Хконпдещ. Tj де 

деу Keororavrivov ок догоа 1005 айто" хе 

деудетва, 19 аби avus rò fv gagigetan ` È 

iduoux oyuuor oigeucausrov хотоо дле ет» 

ёр бисоайочеи (pp. 84,16; 84, 19--85,14). 

7. Constantius Constantini filius Thraciae 
praeest 

Ка: длехошод то At(wavory аётой ёр тоў raeg 

Яко" ázooróAcw, ка длётедар £v Айра побфъ- 

оф По Poua, ато те ка od) ung abro 

Ебу, лод додека ву те abroD тейит Qa- 

voloa, xal ў упр обтоб Фабото, Ovránjo Mači- 

шароб тоб “ Кохот Мот, хаоса в Дрив това алоб, 

Koworávuov, Коъстата иа! Keworarrivor, Фор 

ойиғуос  Kovowivuor uiv уз» та Өд) кой 

has иќоњ Кфустата 98 Корт xol “Aperi 

xci JAÀvovióv, Коуотаутїуоу ĝè rà лод Оивото» 

болка (p. 88,3—11). 

8. De bello contra Gothos т Thracia gesto 
е? de Valentis apud Hadrianopolim interitu 

Оба ие 
Обаднс éflac(2evosv ту tola &i abro? ог Lót- 

до: леойсаутес тр Maður Миру» фор yy- 

oauírgs доу ек тур Офат, xal 080 yeyovórsc 

1 Константин 1 Велики, източноримски император (306--337). 
3 Авторът архаизира, като дава на Панония името Пеопия (т. с. земята на тракий- 

а В същност битката станала при Нике, дн. Хавса, Одринско. За събитията срв. Schil- 

5 Дн. Скутари, на малоазийския бряг срещу Цариград. 

Beiträge, ШЛ, pp. 30—31. 
CKOTO племе пеонци). 
ler, op. cit, p. 200 sq. 

6. Войната между Константин Ги Лициний 

Св. Константин Велики! 

Понеже се страхувал от римския сенат 

поради вярата си в Христа, той тръгнал уж 

на война срещу скитите. А като оженил за 

сестра си Лициний, издигнал го за импера- 

тор. Но някои от Константиновите хора, които 

прибягнали при Лициний, търсени като измен- 

ници, не били върнати от него и Константин 

излязъл на война срещу него в Пеония”. 

Там като видял и кръстния знак с надпис: 

„В него победи!“ и като направил този знак 

от злато и го поставил на копието CH, за- 

почнал да побеждава неприятелите. А Ли- 

цивий, победен, избягал в Тракия, откъдето 

към Филипопол. Там, след, бил прогонен 
като понесъл решително и тежко поражение, 

той сключил мир. След това бил отново 

обявен за враг и изтласкан в Адрианопол, 

където бил победен? и отишъл в Цариград. 

Оттам избягал в Хризопол?, където отново 

бил победен и избягал в Никодимия. А пък 

Константиновата сестра отишла при Kon- 

стантин и го молила и той пощадил живота 

на мъжа й, тъй като Лициний се съгласил 

да отиде като частно лице в Солун. 

7. Константиновият син Констанций 

управлява Тракия 

Останките му били занесени в храма на 

светите апостоли и били положени в пур- 

пурния или римски ковчег при майка му Еле- 

на, кояго умряла дванадесет години преди не- 

ro, и при жена му Фауста, дъщеря на Мак- 

симиан Херкулий". Той оставил трима 

сина: Констанций, Констант и Константин, 

като определил Констанций да вземе Тракия 

и източните области, Констант — Крит, Афри- 

ка и Илирик, а Константин -- западните 

земи към океана. | 

8. Война с готите в Тракия и смъртта 
на Валент при Одрин. 

Валент? 
Валент царувал три години. В негово 

време готите преминали Меотидското езеро, 

водени от един елен, и дошли в Тракия”. 

? Готите, тайфалите и др. Срв. Patsch, 

8 T. е, на Константин 

Велики. За събитията след смъртта на Констаитип Велики и за подялбата на земите на империята между CH- 

новете му вж. Е. Stein, Geschichte des spátrómischen Reiches, p. 202 sq. * Максимиан Херкулий, който 

бил привлечен от Диоклетиан за съимператор, управлявал Испания, Италия и Африка (286—305) 8 Валент, 

източноримски император (364—378). з Обикновено с тази легенда се обяснява преселението на Xy- 

ните отсам Азовско море. Вж. Moravcsik, Byzantion, VI (1931), p. 678—679; срв. Me., Дуйчев, ИИБИ, IH—IV 

(1951), стр. 442—443. 



ибор ФА ос &udáyorto. xai спицайа» aivijoartes 
oi той vòs ивооув лада Обайвутог êv блосубов! 
то? Хоютароћс  ysvéoóÓo, Oer ха! Валшобвутес 
"Довауо! длематвотнайт, хадс 59v xoi ObédÀgc 
ивта тобто обу £v Хоа vob ObPáLevros ĝaroiforv- 
tos of Уходи лвойоштес хота ту подвох elo- 
&фопоау, олоуддѕ ай фойабаттес uerà то fonusi- 
va, адтобс б 88 xaralapow ха! пойвийойс Уъти- 
Вас хатвфиуву êv дугофи, iv yooto "Aóguavov- 
1045005, xai хатехдт вж тос (рр. 98,21-—99,10). 

9. Gothi Thraciam vastant 

Dloauavóz Обайвиийтой 

Otos vào tòr uévar Өсодооюу nposzeaploao 
ес раса r Burart, йуаудт ФЕ?  Posavíac 
лодс тд лойгиеа rovc Zac тр" Өюобир ini- 
touévovs, айтос & “Poun диеторе (рр. 100,1; 
100,4 —7). 

10. De Arcadiopoli Thraciae 

°Аохадіоѕ 

" Ботђоє дё xai tòr xíova той  Z5ooóyov, tð- 
00005 v ab: то’ avto дудофтоа, кар лой 
ѓу vj Өойхр хтіооѕ ди кос ' Чохабои лди» 
(pp. 104,17; 104, 20—105,2). 

11. Avares a Gothis originem ducunt 

H с Z са a Rr 

Өгсоддоос ó ъвоз- тоз °` Аохадіоъ 

"Ех vr Готдо» črn убуоуЕ твосйоа, Гӧтдо 
“Улбуотдо Гуледес mai Обдудйо, ЗЕ cv ” АВо- 
015 Хобато Óuepür & 19 "Pouator уў (pp. 106, 
12; 110,12—14). 

12. De Zenone in. Thracia degente 

Züvor 

То удо Zuüpovos v тў Opgxy дато йорто, 
оуусоуодођс Deoívgs тф айт я dóshpg Басід окф 
zal `Аоийте reyð, вотонава хола  Zayowos 

? Грациан, западноримски император (367—383}. 
битията срв. Stein, Geschichte, р. 299 sq. 

Leo Grammaticus 

4 T. е, готите, 
408). 6 Хълм в Цариград. Вж. Janin, Constantinople byzantine, p. 402. 
преименувано B Arcadiopolis през 403 r., дн. Люлебургас. 
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Те се разделили на две групи и започнали 
да враждуват помежду си. Тези, които били 
от първата група, поискали военен съюз 
от Валент, като обещавали да станат хри- 
стияни. Затова те били кръстени и станали 
ариани, какъвто бил и Валент. И тъй, след 
това, докато Валент бил в Сирия, скитите 
преминали отсам | Дунава| и нахлули към 
столицата, като нарушили договора, който 
сключили след покръстването cH. Валент, 
който дошъл там, влязъл в бой с тях, бил 

победен и избягал в една плевня около Ад- 
рианопол, където бил изгорен". 

9. Готите опустошават Тракия 

Грациан?, син на Валентиан 

Той направил Теодосий Велики? импера- 
тор във Византион, като го довел от Испа- 

ния, за да се бори срещу скитите, които 
опустощавали Тракия. А сам пребивавал в Рим. 

10. Аркадиопол, град в Тракия 

Аркадий? 

Той издигнал и колоната в Ксиролоф", 
като поставил на нея своята статуя. Осно- 
вал и град в Тракия и го нарекъл Аркадио- 
пол". 

11. Аварите, потомци на готите 

Теодосий Млади, син на Аркадий 

От готите се образували четири народа: 
готи, хипоготи, гепиди и вандали, от които 
аварите започнали да преминават в земята 
на ромеите“. 

12. Зенон пребивава в Гракия 

Зенон? 

Докато Зенон пребивавал в Тракия, със 
съучастието на Верина" брат й Василиск 
и племенника й Армат въстанали против 

1 Това събитие станало Ha 9. VIH. 378 г. Вж. Socratis Historia ecclesiastica, P. Gr., LAVH, col. 568 А. 
з Теодосий 1, източноримски император (378 —395) За съ- 

5 Аркадий, източноримски император (395— 
* Античното селище Bergule биго 

в Според Theoph., (под 5951 г.) аварите се отделили 
от гепидите. В същност аварите не са били сродни с готите, т. е. от германски произход; според едни те се 

идентифицират с ефталитите, а според други с монголското племе Жуан-Жуан. Вж. А. Grousset, L'empire 
des steppes, Paris, 1941, р. 226 sq. — AoravcsiR, Byzantinoturcica, І, pp. 70—76. 

№ Верина била тъща на Зенов. Тя ce стремяла ла издигне на престола Патриций, император (474—491). 
9 Зенон, византийски 

който бил magister officialium. Бунтът не успял. Вж. / Bury, The Later Roman Empire, Loudon, 1923, pp. 389—391. 
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ofc фовъдас 6 Zývaw, НМ” ди tis бои où» 

> Додуп xal хоңийтоу їмаубу, peúpe ву * Iouvotq. 

els. u фоовио” ózvoór (pp. 116,15; 116,12--17). 

13. De Vitaliani rebellione 

” Avaoráctos Ó 0040005 

"Ер d "Avaotacíov Втайитос 6 Бой йрта- 

вас, к птодшавф» Өойхос zal Хи, ijADev 

Еос тов "dvásAoo лосидабот àAÀà vavuayioartoc 

abrQ Magaroŭ тоб ixáoyov оореотдтос UET тоб 

Мудхоб zvgóc xai двют dmuígov, ob колеохеваов 

Побх?оѕ ő quiócoqos, холтер в таб rals то 

ВаоВбооу" 6 0 Влайнатое Ефир uet дА био» дот 

сода (pp. 118,13; 118,19—1 19,3). 

14. De Упайат exitu 

"IJovorivoz 6 Өобё 0 ивуас 

"Iovorivos 6 OoG£, ó uéyac iv croléuow ко! 

Сидот Ov THS дододб ор altes, w xal và 

сбцат uecipué, ebgbg vots Фино xai та orépva, 

подс uer obAóuyvos xci досйис хдицс. ёл 

de. дё тф поболе ибтоб Фовейов, BAoovoc бут 

xal mhart. Oc xol Виамако” то’ лоодопййета 

фисибоато xal стодттуд, Вицов xai ларопоба? 

уви подс обтдъ блёо тойс Лословс émoínasr. £Óo- 

Хофо а 9 6 Влайатдв nood tæv Бебаитко? 

гарчезто» абтду Ма тр» ловит длаудота- 

сп" (pp. 122,17 —123,5). 

15. Pompeiopolis Thraciae terrae motu 
diruitur 

^422à ка 5 Поилцѓоблойіс ris Mvoias д:оо- 

одувгоа nuécov нотелод ивта тб» oboógov xal 

Éxgarov блд ри уў” бәтес oi дудоолов тд „ёдеў- 

соте“ (рр. 123,24— 124,2). 

1 Анастасий ] Дикор, византийски император (491—518). 

кия. Бунтът се датира в 513/514 г. В него участвува 

— Лъв Граматик 

тив Зенон. Изплашен от тях, Зенон се вър- 
нал от Тракия с Ариадна и значително ко- 

личество пари и избягал в Исаврия в една 
здрава крепост. 

18. Бунтът на Виталиан 

Анастасий Дикор! 

По време на този Анастасий Виталиан 

Тракиецът? се разбунтувал, взел със себе си 

тракийци и скити и стигнал до Анаплус”, 

като илячкосвал. Но твърде мъдрият епарх 

Мариан влязъл в морско сражение с него и 

изгорил корабите на варварите с мидийски 

огън? и c негасена сяра, които изнамерил 

философът Прокъл. Виталиан избягал, като 

се спасил с малцина. 

14. Гибелта на Виталнан 

Юстин Велики Тракиец? 
Юстин Тракиецът, който бил велик във 

войните и ревнител на православната вяра, 
бил среден на ръст, с широки рамене и гър- 
ди, с посивяла къдрава и гъста коса. Лице- 

то му цъфтяло от руменина, било сурово и 
широко. Той се сприятелил със споменатия 

Виталиан, почел го с чин стратег и му поз- 
волил да се държи пред него по-свободно 

от другите. Но Виталиан бил убит с измама 

от жителите на Византион, които му се сър- 

дели за казания бунт. 

15. Земетресение разрушава мизийския 
град Помпейопол 

А и [земята под] Помпейопол", град в 
Мизия, се разчупила през средата и градът 
потънал заедно с жителите си. Хората ви- 
кали из под земята: „Смилете cel“, 

2 Виталиан бил комес на федератите в Тра- 
ли и славяни, и хупи, и прабългари, както и хора от ме- 

стен произход. Затова авторът общо казва „тракийци и скити“. Общо за този бунт вж. Ю. Кулаковский, Исто- 

рия Византии, П (1912), стр. 508. — Е. Stein, Histoire du Bas Empire, 11, Paris—Bruxelles — Amsterdam, 1949, 

рр. 178—181. — Ив. Дуйчев, Балканският югоизток .. 

Босфора, недалеч от брега на Черко море. 
стр. 235 (с литература). 3 Анаплус било селище на 

1 T. нар. „мидийски“ или „Гръцки“ огън бил съставен главно от 

сяра, силитра и нафта и имал свойството да гори във водата. Като негов откривател се сочи ту философът Про- 

къл or V в, ту архитектът Калиник от УП в. Вж. Bréhier, Les iustitutions . .., pp. 414—415. 

византийски император (915—927). 

5 Юстин E, 

8 Градът не е локализиран с точност. Срв. Е. Honigmann, А propos de 

.Pompéiopolis еп Mésie, Byzantion, XXXII (1950), pp. 301—304. 
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16. Hunni Thraciam vastant 

"lovorivoc ó шходс дуёулоѕ ° Їоротонатоё 

+ 1 с > M тт ох y А 
Odros дв ó 'lovovivoc 'ИВёоют тоу хдоита 

10р iE£xovfkuróocr  ámzéoraAs кота 10у Обо, 
СЕ в дбътаз xal Аєѓотобутоу та @одифа uéon 
(pp. 132, 424—135,2). 

17. Mauricius contra Avares pugnat 

Mavobuos ó yaufpoòs Твое 

Елі тобтои Хоуфов 6 vOv 'Afáoowv дохпуде, 
тах олоидас ÓwxAvooc, é tir Фоджр" yape? xoi 
лой ergareóuaxa tv Гонар relle тоб дё 
Васо ёо хотавтоб ЗЕбътос xal ёр rp /eovip ye- 
vouéírov ij тени Cxe(vg yúvaov Вижте ко! olx- 
тойс pews piere 6 де foousec длёотчле uaüsv 
то стир», кар еде” пор pernièv dreu дфбад- 
иб» za ВАефаост, iue уєїаоѕ unes Воадоуис 
zor ngos дё то ioyíov tzvoz обод лоодлерииъфа 

Гябоуе атф. ай ка! вв та Боде тоб Dvtavtiov 
gola iréyinjsur Ev ив» пт тетойлооу ко 

Етеоо" Ótxópvq:or. of дё ras toropíac тойфоутвс ké- 
уои, iy ае тоабта иисоте, ий ориобею дуо- 

да rais лодвот. тр дё атр пи xal ӧ Ёллос̧ 
той Васлёос Ówoodyy лот. 0 дё тобто olomi- 

cáusvog Guéotpeyer ё” тр лойеь lloioxor длоотеі- 
Дес tòr от vaufigor хота Ххъйфи пета лаутос тоб 
orgetot" ot тов Хиос reujoartes üvrügut кота тоб 
Вас со: Éüoviecorro. uewe дё én abrotc 0 раойевс. 
лой вицои сърхоотибтие ив Лозтос ивтайр Родово» 
xoi 'Ajfáouor ёл&дето Марораоѕ ó рад вее vp 
отоотңуф T иаталотесйени TÒ огойтвъца поо- 
дотор vofrovc тов лодєшос др» дбугаовіо» 
xar abro Зи стиоат блер xal убуоув оти? педя 
ойу плот лой! xat dyayov абтовс oi Хибдон 
ФЕоррдтна пада "Pouaiov ðýiwos 08 ó faoc 
Ashe то Хаудио доогау абтф лоаутас длой9ъси, 
eb tim elonye Феї. 0 дё дутедт шок" „алодідо- 
ш cárrag хата wvxv Ву vóutoua кошбодиетов“. 
той раойёос ий üàvacyouévov доб, Фед uiou 
vóutoua пов орко ó Ваоварос xal инд той- 

то хатадгёаиётоо тоб Вас ов, Üuuccs 9 Pda- 

1 Юстин П, византийски император (565—578). 

16. Хуни опустошават Тракия. 

Юстин Малки, племенник на Юсти- 
ниан 

Този Юстин изпратил Тиберий”, начал- 
ника на ескувитите, срещу хуните, които на- 
паднали и опустошавали тракийските области. 

17. Войната между Маврикий и аварите 

Маврикий, ser на Тиберий 

В негово време Хаган, предводителят на 
аварите, нарушил договора, проникнал в Тра- 
кия и избил много от ромейските войски“. 
Императорът излязъл срещу него и стигнал 
в Даонион. Същата нощ една жена ражда- 
ла и надавала жални писъци. Императорът 
изпратил да раздере за случилото се и ви- 
дял едно детенце, родено без очи и клепки, 
без ръце и китки, а на бедрената му става би- 
ла израснала рибя опашка. Пък и в селищата 
извън Византион се родило едно дете чети- 
рикрако, а друго — двуглаво. Онези, който 
пишат исторически съчинения, казват, че не 
се вещае добро на градовете, в които се 
раждат такива деца. D същия ден и конят 
на императора паднал и се пребил. А импе- 
раторът взел тези неща за знамения и се 
върнал в столицата, като изпратил срещу 
скитите своя зет Приск с цялата си войска. 
Войнйците, като победили скитите, почнали 
да замислят бунт срещу императора. Но 
императсрът устоял срещу тях. Понеже пред- 
стояло да избухне война между ромеи и 
авари, император Маврикий внушил на стра- 
тега, комуто била поверена войската, да я 
предаде на неприятелите поради бунта, кой- 
то готвели срещу него. Така и станало. Го- 
лямо множество войници били взети в плен 
и скитите ги довели, за да бъдат откупени 
от ромеите. А императорът известил на ха- 
гана да му ги освободи всичките даром, ако 
обича мира. Той пък му отговорил: „Ще ти 
ги върна всичките, ако получа по една HO- 

мизма на човек.“ Ho понеже императорът не 
щял да ги даде, варваринът поискал да по- 
лучи по половин номизма. Понеже импера- 

2 Тиберий II Константин, византийски император (578— 
582), По време на царуването на Юстин той бил началник на ескувитите, т. е. на дворцовата гвардия, а след 
това бил изпратен като военачалник на Дунавския лимес, за да пази границите на империята от нападенията 
на аварите, които тук са наречени хуни. 3 Маврикий, византийски император (582—602). 4 В този откъс 
се предават накратко събитията между 592 и 600 r., които Теофилакт Симоката описва подробно в кн. У и VI 
от своята история. Вж. Theophylacti Simocattae, Historiae, ed. Че Boor, p. 218 sq. Cpu. ГИБИ, H, стр, 311 сл. 
5 Даонион — град на брега на Мраморно море, между Хераклея и Силиврия. 

19 Гръцки изпори За бъдгарската история, V 
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Bagos длвитейв xiuáóag додехо iv v xáuno 
тоў тофбоштайоу tò бу лдоо тоб 6Вддиоп 

(pp. 138,10, 139,4—140,10). 

18. Exercitus Romanorum in terris Slavorum 
hiemare recusat 

Tob иетолфоор Óà xaraAaBórvros, ко! тоб fa- 

eios уобраутос Пётоф 10) отооттуф паоахнма- 

oc. изт@ тб» тауибто» ѓу vij ХидаВоу xoa, àr- 
teney б 4905’ 995» oi йохоутес eic Ву và món 
ovrayayóvreg по fáAAovvo: eic aoiéa Qoxà» то» 
отоотібтуу. той Óà Пётооо xol тб» доло» Goyóv- 
то» sic vv пой»  поараусъои та» коі тобто TO) 

Вас? sinóvrov, Матобаос tò иагадтоб uicoc 

тоў 4005 «#д0с, иваобопс ts vuxróc, пр” Вас 
xv гота йлодообивуос «об в» els добисуд 
cU» тў урусихі xol tors тёмуою, тебуу тт èna- 
váctaow тоб Даоб (p. 142, 9—18). 

19. Атағеѕ Thraciam | vasíant 

Qxoxüc 9 rógavvoc 

Ка! ànó тдте ob бёле vj лойлеіи дъотоухи- 
para лоза тв xol бла да 0 те yao Хобобт 
с и ` 3 у | y 2 СА Y 

ó Пќооус thv єіоўрту OuÀvos, xai " АВдовв тт? 
бойни» дот жой ngo та отостдледа та)» 
*"Pouaícov до фдешат, xai ҳеш» Ваобтохос увуд- 
ver Фоте nayrar vi» Әйдаоодэ xal тоёс уйбос 
reðváva (pp. 143,9; 14511-17). 

20. Avares usque аа Longum murum 
perveniunt 

“Нофийвов б uíyac 

"Елвотойтвиват дЕ xol oi "Айдоек кота тўс 
лойдвос. 8006 Óà “Нойк нос торс періуоутос 
айтф mavrayóUsv лой ионс, Флвоте в ngog а?- 
торс Форт aivó» oi дё ооуёдеуто raórqgv пой 
оси. #Еебутовс Óà то? Ваоиёос гіс то цамоду te- 
zos изта длоокетс лой с Og блОбЕЕаО и tòr 
yayávor, xal дову лота лаоооб ко! олоудос 
воуихдс лошщоав owrqogoatrero" ó дё xoyáros тас 
ovvÜijac xoi tovs бохонс ф йстпоас ару кота 

тоў Вайс тооауткбс Вуоотову. б дё Вас 85 
фъуў ибис óséorosyev ёу тр лбАв, čhaße те б 
ВаоВаосс тиу re Вах» длоохвъри xol Óogvqo- 
olav, xal ónéorpmwe тр Өойиту ласо» ди офиекос 

торът не приел и това, варваринът се разгне- 
вил и избил 12000 души на полето при 
трибуналия}, което било близо до Евдомон®. 

18. Византийската войска отказва да npe- 
кара зимата в земите на славяните 

Когато настъпила есента, императорът 
писал на стратега Петър да презимува с отре- 
дите в земята на славяните. Но войската 
се противопоставила. Ето защо военачални- 
ците събрали заедно войските и провъзгла- 
сили войника Фока за император. А Петър 
и останалите военачалници, като се върнали 
в столицата, казали това на императора. То- 
гава Маврикий, виждайки омразата на вой- 

ската срещу себе си, свалил посред нощ цар- 
ската си дреха, качил се на един дромон с 
жена си и децата си и избягал от бунта на 

войската. 

19. Аварите опустошават Тракия 

Фока узурпатор 

Оттогава? различни нещастия едно след 
друго не престанали да безпокоят държава- 
та. Хозрой персиецът? нарушил мира, ава- 
рите опустошили Тракия и унищожили двете 
войски на ромеите, а настанала и много 
тежка зима, та морето замръзнало и рибите 
измрели. 

20. Аварите стигат до Дългата стена 

Ираклий Велики? 

А и аварите тръгнали на поход срещу 
столицата. Ираклий, като се видял отвсякъде 
окръжен от неприятели, проводил |пратени- 
ци| при тях, искайки мир. Те се съгласили 
да сключат мир. А и императорът излязъл 
до Дългата стена с голяма свита, за да по- 
срещне хагава, и като получил от него обе- 
щание и сключил мирен договор, зарадвал 
се. Но хаганът потъпкал договора и клетви- 
те и внезапно вероломно се отправил срещу 
императора. Този едва се спасил с бягство 
в столицата и варваринът заловил импера- 
торската свита и копиеносците му. Той се 
върнал и опустошил цяла Тракия, като 

1 Трибуналият бил elua височина, намираща ce на Евдомон, където императорите свиквали народа и 
войската при тържествени случаи и когато грябвало да се вземат важни решения. 
ращ ce на 7-та миля) — местност до Цариград. Вж. Janin, op. cit, pp. 408—411. 

подробно Simocattae,op. cit, p. 322 sq. Cpe. ГИБИ, H, дават накратко събитията OT есента на 602 г. Вж. 
стр . 321 ca. 
(590—628), персийски цар. $ Ираклий (617—641). 

1 T. e. след възшествието на Фока, който царувал от 602 до 610 г. 

? Евдомон (T. е. нами- 
3 В този откъс се пре- 

5 Хозрой П Ануширван 
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ij BÓ. тўс clorgs ó 82 Ваойес пай» лобо- 
1 z ~ А А 2 4 

Bag лодс yayávor ёинайбу айтду xai «pos eign- 

уур поохадобиғуос` 6 82 одеодайс ri» toU baci- 

Aécs дубли» віођуєоое» (pp. 147,9; 148,22—149,12). 

21. Avares Constantinopolim oppugnant 

Ог 2 "Afdonc тіс опихдв олоудас Owió- 

carrec vQ теха тоб Butavriov прооледаботов, 

лбута та тўс лойвов ёхтдс̧ лъо! паоадоддутес, xat 

donso dvousogioáuevo: Поовг uiv та ths дуохо с 

хоквдиоъу, "Afdgeg 08 và тўс Өойхус márta Ó- 

qüeoor далоопдвнтес офу of sohta ко! длейл!- 

саутес лодс тофс "Afáonc пойвио? corvmwar, Guy- 

гота  Bóvov narglov xoi AXeoylov патоохог, 

xal лой де дас xaraoqáiarrec xal тас̧ табс 

дилойостев лодс thy а» абтфъ до аётоћс 

#Е2аоо» (p. 151,3—11). 

22. Bulgari in Moesia considuni 

Kævoravtivog viós Kororo 9 Поусотатос 

“Особо xoi oi tà ёолёна омобтєс Ххддон, 

б re ҳоубтос xai ої ѓёлёхыуа фўуєс xoi oi хдото/- 

до, дфоа тф Восі оте Аоутес̧ сђсохто сорт, 

евр обр ő Jaceéc xal ёхбооюову вот», xal 

yéyove yalývņn & te àvaroÀf xal дбоєь 

° Елі абтог 98 хоб Daouécoc тд vv  Boviyó- 

oov Éfrog дилгойва xoi длд тб» диоф Ае” дло- 

хоообди ioxürocev êv Búovrus iv uot А005 

xdi бовош. 6 02 Васеў тойто duod; oby vav- 

d) xol otgatp дай хатат». oi 98 BovAyogo 

тобто добо Veacáuevo, xal тўс éaviv блєу»о- 

xórec солногас, elc и бубофиа хатофевуото xai 

&£avrob; åogahltovran таз 02 Poualwy | zóZeuor 

ий дътаибио» сиъдро бий te та téAuava xai TÙY 

тоў толор ÓgÜocow, &Üpaoírü: tò шоодо» Еос. 

cuvífh 2 xui rov aoa лодай а Oivnaünoat 
ха isi  Meonufoíav блоотобра, ларсеуууцсатос 

rois отоатууоїс ёрёдодәр xal Адо? nojaa, &та 

ди yleúns tvs Блообоо автобс 250. ай oi xO- 

badkagıxol tòv faocuéa peúyew дофтисаттес Фиуй 

Вуойайтто ипдеуде дибхотто. oi де DoóAyagot toti- 

to Üsacánevo: ёдіоау лоду адифу, хай лоддо? 

і Това събитие юни 617 ғ. Вж. 

XXI (1912), р. 110 sq. 
и прабългари. Главните извори 

станало през 

Пасхална хроника и Химн акатист, вж. в ГИБИ, Ш, стр. 56—67; 78--84 ; 171—174. 
4 Т. e. славянските племена, които живеели в Панония. ратор Константин 1Ү Погонат (668—685). 

се надявал, че пак ще сключи мир. А импе- 

раторът отново проводил пратеници при хагана 

иго подканвал да сключи мир. Хаганът уважил 

миролюбието на императора и сключил мир". 

21. Авари обсаждат Цариград 

Аварите нарушили мирния договор и се 
приближили до стената на Византион, като 
горели всичко извън града. И като че ли си 
разпределили работата: перси опустошавали 
източните области, а авари унищожавали 
цяла Тракия. И тъй столичаните, които се 
намирали в безизходно положение и изгуби- 
ли надежда, излезли на война срещу авари- 
те със съдействието на патриций Бонос и 

на патриарх Сергей. Те избили много хиля- 
ди [неприятели], изгорили корабите им и ги 
прогонили в страната им?. 

22. Българите се установяват в Мизия 

Константин Погонат , син на Констанс 

Също така и скитите, които живеят на 
запад“, хаганът, тамошните князе и кастал- 
дите, изпратили дарове на императора и 
поискали мир. И тъй императорът се съгла- 
сил да утвърди мир [c тях! Спокойствие Ha- 
станало на изток и на запад. 

По време на същия император българ- 
ският народ преминал [Дунава] и като се 
отделил от сънародниците си, разположил 

се на стан във Варна, в някакви гъсталаци 

и хълмове. А императорът, като чул това, 

излязъл срещу тях с кораби и войска. Бъл- 

гарите се изненадали от това и като 
изгубили надежда за спасение, избягали в 
една твърдина и там се укрепили. А поне- 
же ромеите не можели да влязат в бой по- 

ради блатата и укрепената местност, нече- 

стивият народ се одързостил. Случило се, 

че и императорът страдал тежко от подагра 

и се върнал към Месемврия, след като по- 

ръчал на стратезите да направят засада и 

прикритие, а след това да ги привлекат на- 

вън с някакво предизвикателство. Но понеже 

конниците разпространили, че императорът 

бяга, те ударили на бяг, без някой да ги 

преследва. А българите, като видели това, 

започнали да ги преследват и избили мнози- 

№ Н. Baynes, The date of the Ауаг Surprise, BZ. 

2 Тази обсада на Цариград се датира през 626 г. В nues участвували и славяни, 

за тези събития — Хомилията за обсадата на Цариград, Георги Пазидийски, 
3 Византийският импе- 

5 У зан- 

гобардите касталди или гасталди се наричали управители на области или градове, а също и лица, поставепи да 

управляват феодални имения. 
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tipet àvstAov. xai ёитоте Фалсойойттвс nal Qoa- 
GvyÜfrvrec хотехойтђооу, xal лдотоудёртес vv "Po 
uaïxýv удоа”» "yucAoxitor OUs» xoi дуаухаод еіс 
б Baoisoc ceipqveDoat uet ati, зима ато? ovu- 
форисас máxra, ëm aloyórg "Pouotor, да ла дос 
бипойбв тиф», би б латах Глотейе с потоас 
влб шаооб Фдуо плода (рр. 159,5; 160,22— 
161,23). 

28. Slavi in exercitu Romanorum contra 
Árabes pugnant 

°[оротонаудс 6 viós алой 6 “Робтиттоз 

“Evos дё xad) ziv vov  DBovAyágov ёо». 
влиотратейсас дё ёлі та дъихд uío лода vOv 
XwAéBow» пи và ив» плоди та де Адуф aa- 
oaAaBiw блвотовре", дф OV imáAsgáusvos ко! otoa- 
сааб уйийдас тобхоуто Ладу лебюфоюр гойтотв 
ёлозднаогу. ofig 9) кайолНоас ий ёйолотойце- 

зов, xal тў тобто» отицайа лелоос, Абе тури 
иставв " Pouaíor ка "Ayaggróv вору» ё rolas, 
«adi tapar tòr лелобто” 9) ий до" дудсо» Еле» 

даду xai та Фолф отротейцота noos zv Zepa- 
отоблой блӯову. iv Ñ xal oi "Аупото! лавауз- 
збисто, xol процартиройиетои абтф та uen ogar 
съироту ута ий даотоёро, 2лето ye хоту; 9 
Deos хо! Exóuxoc yevüostu, où хатед сто та тйе 
врортус ó Вао/ейс, ФА moos лдйвио” лаовтдо- 
ozto. xol др ларарийко дл/досттве ob "Avapirvoi 
tòr тўс вгойтис Ёууооро» уаотит, xol ёл} дбротос 
буаотисоутес, Фойпоо? xarà Pouaiov. xai ovu- 
Воййв vsouérgs irouóAgoav ёи то’ Фи ве» 
лодс тойс "Ауарттобв маде вЕкоб, ха! obruo 
тфу "Pouaíov Ósvóüs voonérrow xa дупот?инитез» 
opayértrow джщокоиио xal ví; подс тойс row- 

iíovs дуфопов, ддйоховоа ий слооавабеи гот 

бохо» пеблоте, «ву под rovc Pvaviíovo ко! длі- 
отоу yér лефєрудѕ дё б Вас еве, най hé- 
сас & тр лаоа далавосар tón той Aevrxdtov 
ивтобоубтис ло с кой! Ñrrns, дъв в тас reg- 
Aewpüs(oas деха yuudóoc то» XxÀáfkor, xoi Екто- 
те Ado) ÜpoacurüÉvres ОГ" Араото! офододтесо» 
247 Covro тўъ "Popnav(ar, &хоутес eic Boite. xai 
тос лобдофоров xláßovs (рр. 162,16; 163, 
1—164,2). 

нас меч. Оттогава, като преминали отсам, те 
станали по-дръзки и надвили и като заели NO- 
широко пространство, започнали да опленяват 
ромейската земя. Товапринудило и императора 
да сключи мир с тях, като се съгласил да 
им дава годишен данък за срам на ромеите 
и поради многобройните ни грехове. Защото 
този, който направил всички свой данници, 
бил победеп от този нечестив народ!. 

23. Славяни воюват във зизантийската 
войска против арабите 

Юстиниан Ринотмет, негов син? 

Той нарушил и мира с българите. А като 
тръгнал на поход към западните области и 
като подчинил множество славяни, едни чрез 
война, а други с уговаряне, върнал се. Той 
избрал измежду тях и направил войници 
30000 души, който нарекъл избран народ. 
Като ги въоръжил и взел на своя служба, 
уповавайки се на тяхната военна помощ, той 
безумно нарушил мира между ромеи и ага- 
ряни, тръгнал срещу Севастопол? с този 
избран или, по-скоро казано, безбожен народ 
и останалите войски. Там дошли и агаряни- 
те и го предупредили да не нарушава дого- 
вора, подкрепен с клетви, а и че бог ще 
бъде съдия и отмъстител. Но императорът 
не приел мира, а започвал да се готви за 
война. Тогава агаряните разгънали веднага 
писания мирен договор, закачили го на ко- 
пие и тръгнали срещу ромеите. Завързало 
се сражение и 20000 от славяните избягали 
при агаряните. Така ромеите били обърнати 
в страшно бягство и безброй от тях били из- 
бити и правото и победата минали към 
враговете, поучавайки ru, ue не трябва ни- 
кога да престъпват божествената клетва, 
дори и по отношение на противниците и без- 
верниците. Императорът избягал и стигнал 
много посрамен и победен на едно място, 
наречено Левкат*, което било край морето. 
Той избил останалите 10000 славяни и от- 
тогава агаряните станали още пс-дръзки и 
започнали по-силно да опустошават ромей- 
ската земя, като имали в помощ H избяга- 
лите славяни. 

1 Златарски, История, 1, 1, стр. 146—147, определя мира между Константин IV и българите в 679 г. и 
смята, че българското летоброепие е започнало от следната 680 г. — /O. Грифонов, Известия на сирийския презвитер 
Константин за Испериховата победа над българите, ИИД, ХІ—Х1 (1932), стр. 206—215, смята, че събитията са 
станали през 681 г. — Г. Цанкогва-Петкова, Бележки към началния период от историята на българската дър- 
жава, ИИБИ, V. (1954), стр. 336—345, приема 680 г. като дата за ословаването на българската държава. — M. 

Войнов, За първия допир Ha Аспаруховите българи със славяните H за датата на основаването на българската 
държава, ИИБИ, VI (1956), стр. 468—476, е на мнение, че войната се е водила през 680 r., а мирът бил сключен 
преди 16. IX. 681 г. 
сят към 693 г. 

2 Юстиниан Ц Ринотмет, византийски император (685—695 ; 705—711) Събитията се отна- 
З Севастопол — град в Първа Армения, дн. Сарай (Чифлик). і Левкат, нос на малоазий- 

ския бряг, наречен от турците Мелкенкая-бурун. Вж. Janin, op. cit., p. 456. ыы ETE 
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24. Justinianus auxilio Terbelli in imperium 
restituitur 

"Awiuapgoz 9 xai Tipus 

"O ёё "Iovowrwróg табла наду asho èr 
Херобт 20да xal vaŭv araZaflóusrog длблденови, 

ёлі rÓ отоо” той "loroov tor одоб» пообивуов, 
ха! xACÓócvas yerou£rov ка порто лоу 
дай тоу xAóÓcva обков obr пс ФН „в? лети 
оп де, à дволота, xal cot тр» Bacdsíav б едйс 
длодф, дос 2олд" umóéra ть izho дибииоде“. 

6 02 £v дун хо боуђ ёру „бутаба пос хота- 

лозов #0005, в! фебони trog 8 абтоь“. ĝu- 
осәдеіс дё ёх тод иЖдатос Дфлвотайв agòs Tig- 
бедо» оу BoÀyopovy добуш ате cvuuay(mv той 
хоатош tim пооуомен Вай ив", xal лота 
дбра mnagacyeiv авто. 0 08 oÈ uóvov сиццища» 
да хой бато» Еладедомет. ua удо оёте) исто 
лотус дирфивов ёлі rhv Вабиейошойт nupeyé- 
veto. вот в дё "lovorwwwós oiv Мут duoyi- 
Aug О тоб ауоуо? xarà aooÓooíar муб» тфи 
ty плоде, хай ёде” sio vv víav "Arrar то le 

yóuevor дг abróv ёхтоте Ósirspov, xal катнок то- 
gw £v t malario Ваукоубу, dmoLaüow три aù- 
тоб Валли” блго нодо» "Aw(uaoos si; °Ало?- 
дозлдда eye (pp. 167,1; 167,15—168,11). 

е, 
тр 

25. Terbellus regionem Zagoriae recipit 

“оуотонауос tò дейтвро» 5 бардзо 

dovowwavós tv Baoelav то Ósóreoov ёлодо- 
Во» вВаойвисву ёт EE, доп mollo те TépfsA 
доб, xul cour vOv “Роиоо» ixxóyas ддс" 
авто та Aeyóuevo убу Zayóout. — -- — Абоас 6 трр 
вот то» Бордуйоор Влеотобтвиос XAT ATOY, 
xal xatanokeunðeis eis фообоюу xatíquye, хой 
TOÙS fazt0vs vevgoxonýoas, sis rà oxdáq tapàs, 
uer alogirns ИР» cv Koworernvovaóàe (рр. 168, 
12—15; 169,7—10). 

Като император Аисимар бил наречен Тиберий Ш (698—705). 
3 Град в Кримския п-ов. : от хазарския хаган да му бъде предаден. 

града във Византийската империя. Според Кулаковский, История, HI, 
За тези дарове вж. Ив. Дуйчев, Император Юстиниан Ринотмет, дан- 
българското средновековие, 

Аподониада във Витиния, Мала Азия. 
ник на хан Тервеля (Проучвания върху 

24. Юстиниан И отново завзема властта 
с помошта на българския хан Тервел 

Апсимар, наречен и Тиберий! 

А Юстиниан, щом научил това?, отишъл 
тайно в Херсон? и отплувал c кораб, като 
насочил плуването си към устието на Истър. 
Вдигнала се буря и понеже всички се отчая- 
ли поради бурята, един негов приближен му 
казал: „Ако се спасиш, господарю, и ако бог 
ти върне царството, обещай, че не ще от- 
мъстиш на никого от враговете си.“ А Юсти: 
ниан C негодуваниеи гняв отговорил: „Точно TO- 
гава ще ме удави господ, ако пощадя някого 
от тях“ А като се спасил от бурята, пратил 
при българина Тервел да му иска военна 
помощ, за да завладее царството на делите 
сл й да предложи твърде много дарове. А 
той не само че му дал военна помощ, но и 
сам отишъл. Заедно с него и с твърде мно- 
гобройна войска Юстиниан стигнал при npa- 
столния град. Благодарение на предателство- 
TO на неколцина от столичаните Юстиниан 
влязъл през водопровода с малко свои съ- 
народпици и излязъл на мястото Света Анна, 
което оттогава преименувал „Девтерон“. Той 
се разположил на стан във Влахернския дво- 
рец и си възвърнал царската власт. [ílow 
научил това, Апсимар избягал в Аполониада.. 

25. получава областта, наречена 
Загора 

Терве.: 

Юстиниан Ринотмет за втори път fam- 
ператор! 

Юстиниан, като завзел [престола] за втори 
път, царувал шест години. Той дал много 
дарове на Тервел? и като откъснал земя от ро- 
меите, дал му така наречената днес Загория“. 
== =- — А като нарушил мира с българите, той 
тръгнал на поход срещу тях, но бил 
победен и избягал в една крепост”. Пре- 
сякъл жилите на конете, качил се на кора- 
бите и позорно стигнал в Цариград. 

2 КЖгиннан разбрал, че Апсимар искал 
Аполониада е име на няколко 

стр. 289, бел. 1, тук става дума за гр. 

XLI, ка. И.-ф., 21, 1949), С6БАН, кн. 
стр. 5—8. За събитията от 705 г. срв. Златарски, История, 1, 1, стр. 165--170. — Г. Баласчев, Българският, гос- 
подар Тервел, Исп. LXXVII (1898), стр. 52 сл. 
пограничция окоп Epkecus, Сливен и 
на името „загора“ 

Несебър. Вж. Златерски, История, № 
в Средновековието вж. Ат. Ёширков, Областното име Загорье или Загора някога и сега, 

5 Името Загория тук означава областта между Стара планина, 
1, стр. 170. Общо за употребата 

ИНЕМ, г. V, кн. I—IV, стр. 80 сл. По-нови извори у Ив. Сакъзов, Областного име на Загора, Сб. з чест на Рипирков, София, 1933, стр. 353 сл. Срв. Г. Цанкова-Петкова, О территории болгарского государства в VI[—-IX 88., BBp., XVII (1960), стр. 128 сл. TT. e в Анхиало. Този поход ce отнася към 708 г. 
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26. Bulgari Thraciam usque ad Constantino- 

polim vastant 

duunzióc 0 xai Вооддуцс 

"Ego? xal oí Boólyagot ивхо ts gevoe ztóo- 

тис aiyuaAcootav aoujoavrec влботоврат (рр. 170, 

1; 170, 10—11). 

27. Bulgari socii Arabum fiunt 

во» 6 'loavoós 6 Х005, 6 ко! Кбуот, ó 

«мотоийхос | 

O дъ тб» Sagaz» прогисос Масаи 

ёЕсдёуето TOg TOU Дёоутос émoozéouz. ungóiv 9 

raok Лёоутос̧ дебатов, xal ууорс u ёрвлаїҳду 

бл?абтой, ёлі thv Вас/ейотса? лбн» вибтов, xal tijv 

>” АВъбо» катайдайдл xci дутлеодоас ооу náAsiotov 

усафа лоде Хот? uv tòr ztocyxoot uffovZor £AOsiy ёу 

тфуе мета, oTÓAOU, xai vp Афуоботф изт лена 095 

тру лб» xai TÒ XEQIQTOV TEŬZOG леохасакосас 

&Àvuaivevo офбдоа га Ооахфа uéon. 19 2 noc 

tob Желтвивоон dvépaAsv 0 NovAsuüv yov eù- 

исубдас vabc топове xal добиютас iors ôx- 

roxogdíove, 6 98 Васев тду отддоу xat ата 

ёхлёшрос nal тйс тоувіос vac пета брооб av- 

ос лураддтоъс Слотов rds я ка! фоВвойс 

хабе Фивбас xal аї uiv sig талаойиа техн пто- 

подобие zpoosooíqmoav, аё де вс то» pror 

оўлсудооь хателотіодтоо», Етессв д2 ибуо тў 

"O£síac xal тб» Хол» — vicc dzapréyduosy 

xavapáAeyópnerau ѓутебђеу ol 1165 aóiems 040605 

Balov, тар плойеше” иеубос хаталтандетсо». 

лаопумифоат ÔÈ тр пода то dagu D ито доц) 

»бсос адтоїс ivoxippaoa perà Ииоб пс åra- 

об ито» ВЕ тор дифдегово. ФЕ «и об песен 

qüévveg sóAsuor zv Tfj Фобии изта  Boviyéonv 

ouváyavres дуроббува” пдеіо»ес̧ ` (рр. PEDIS 

177, 21—178, 19). 

28. Bulgari coniurationis contra Leonem 
participes fiunt 

Nonas дё 6 narobuos 6 одот нета xai 

воду лого» 1д» ТГёоВеА» 8:0 yoauguárov xol 

лой фи ddp» xal хопийто» дебиооаиео TAO- 

dpuxcar 249» кота Aéovtoc. ofig ures тоу Вот?- 
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26. Българите опустошават Тракия 
до Париград 

Филипик, наречен и Вардан 

По негово време и българите, като пляч- 

косвали чак до Златната врата!, се върнали. 

27. Българи, съюзници на арабите 

Лъв Исавриец и Сириец, наречен й Ко- 

нон?, Иконоборец 

Предводителят на 

очаквал обещаното от 

получил нищо от него и разбрал, че той го 

e изиграл, потеглил към столицата“. Като 

стигнал в Абидос и прехвърлил отвъд твър- 

де много войска, той писал на първия си съ- 

ветник Сюлейман бързо да дойде с флота. 

И през месец август той обсадил града? и 

оградил с вал стената откъм сушата и силно 

опустошавал тракийските области. На първи 

септември Сюлейман пристигнал с грамадни 

триери и 1800 дромона. А императорът из- 

пратил срещу тях флотата и бързите кораби 

с течен огън и изгорил повечето от тези 

страшни кораби. Едни от тях, опожарени, 

били отхвърлени към крайбрежната стена, 

други били потопени на морското дъно заед- 

но с екипажа си, а трети -- горящи -- били 

отнесени чак до Оксияї и останалите остро- 

ви, Оттогава жителите на столицата добили 

смелост, а неприятелите много падвали ду- 

хом. Понеже те прекарали зимата край сто- 

лицата, през пролетта ги нападнали чума и 

глад, които изтребили безброй множество от 

тях. Останалите влезли във война с българите и 

повечето загинали. 

сарацините Масалма 

Лъв. Но понеже не 

28. Българи участвуват в заговора срещу 
| Лв Ш 

Патрицият Никита Ксилинит заедно с оста- 

налите патриции удостоили Тервел с писмо 

и множество дарове и пари и го подтик- 

нали да тръгне срещу Лъв. Но някои 

1 Златиата врата се намирала в югозападната част на Теодосиевата врата и водела направо към т. нар. 
, 

Mesa или Средна улица. Вж. Jani 

3 Лъв Ш Исавър, византийски 
п, Constantinople byzantine, p. 852 sq. 

император (717—741). Според автора на хрониката патриарх Герман му казал, че 
? Събитията се отнасят към 712 г. 

гонението на иконите щяло да настъпи при някой си император Конон. А Лъв отговорил, че той от дете бил 

получил и това име. И наистина започнал да 

р. 176. 
липик Вардан, византийски пълководец, който свалил 

718). 7 Оксия, наречен от турците Сивриада, е един от Принцовите острови, 

op. cit, p. 464. 

преследва иконопочитателите. Вж. Гео Gramaticus, ор. 

4 Обсадата ce отнася към 717—718 г. Срв. Острогорски, История, стр. 165. 5 T. е, столицата. 6 

Юстиниан П 

cit., 
Фи- 

провъзгласен за император (711— 

Мраморно море. Вж. Janin, 
и бил 

— 5 
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Вас ЕТ, 

(p. 179, 
Уа00у лоодедбхао хотошртоаутес 10 
ха! пазтас & фбуф — uoyaípag отт 
11—16). 

29. Pauliciani іп Thracia considunt 

Aovovarivos 6 viós 'loaógov 6 Konroórvuos 

“Еф” об ofato ддобоу xol oodrws omusto ѓу 
te їиоліоіс vv атдофло» vírsoDo. xol sig tà тбу 
BxxAqowDv isod вудбиота, orovool &оддыс niel- 
ото, xai ойто котбове ў двора тоб Bov- 
Вфуос Aouuxy убоов, об uórov robe £v rf лбда 
4AAG xal тойс Е» tols meggógog abrio дерд 
бдодовбоуоа, — — —- дий дё тўр токату лобраов rob 
ÜavawxoU поопдавдивуос robs ovyysveig а?тоб Ág- 
ueviovs re xal Xúgovs aipsuxobc sic те 19 Buwtáv- 
uov uetQ»xuot хай Фу vj бойни, ov uégo rot vOr три 
algeow тоб zrgárvov ĝiaxoarořčow (рр. 181, 1; 
184, 9—14; 185, 2—6). 

30. De Niceta Slavo Constantinopolis 
patriarcha 

Kai дупувоотонвг zaroiíoyzv Neojtav tòv eð- А е uii і 

vobyov «oi Хиййво” (р. 186, 11—12). 

31. Constantinus Сорғопутиѕ contra Bulga- 
ros exercitum ducit 

"Котойдтвиов д2 xara Boviyáoow лер тв кой 
ziw, xai тойторв тоолоойиеуос вора ди c 
лв, ходолиоивуос rals пойешио? с блйос, Bou- 
Bec» дедедбротс той:  Boviydgovs. iq'ob ypóvov 
véyove уф» xat wÜxos uéíya мо? suxoótarov, 
Осте xal vi» дохебоу тоб лбуто) dáÀocoarv ёп) 
иа мод»  dzoliÜo Dro, xci êm mss tod- 
хоута то ВФдос той zeÀáyovs лаубиш. обдво yo- 
модбутос пое? ini Фос sixoo. пйувс, Фотев 
боииоофод ри vjv ÜdAÀaccar vj Еной xol лебо- 
«ogetoDat Рлеойв тоб хойоу фло дуо те хо) 
ђиёооу Соку (pp. 186, 18—187, 4). 

32. Bulgari conira Romanos apud Acheloum 
pugnant 

“О де Вао/ебс кота Boviyápow длаатостейсас 
zimi te xa neth ёлі "Аукфо длвоте вр. dwé- 
ноо дё Piaiov луєсаутос та añota ovvérgifs. тобто 

1 Филипик бил ослепен и заместен от 
сий П (713—715), 

пълководеца 
който пък бил свален от Теодосий Ш и заточен в Солун. Теодосий ЦІ на свой ред бил or- 

българи ги прелали, като съобщили на им- 
ператора за тях и той ги избил всичките 
с мечі. 

29. Павликяни, заселени в Тракия 

Константин Копроним, сик на Лъв 
Исавър 

В негово време започнали внезапно и по 
невидим начин да се явяват знаци по дрехи- 
те на хората и по свещените църковни одеж- 
ди — твърде много кръстове от елей. И така 
се разразил божият гняв, болестта бу- 
боническа чума, и страшно изморил не само 
жителите на столицата, но и тези, които жи- 
BEAT в околностите. — — — И [императорът| под 
предлог, че имало смъртоносна болест, взел 
със себе си своите близки — еретици, арменци 
и сирийци — иги преселил във Византион и B 
Тракия. Те и досега изповядват ереста на 
узурпатора. 

30. Славянинвт Никита, цариградски 
патриарх. 

Вместо него императорът поставил за 
патриарх Пикита?, скопец и славянин. 

т 

97. Константин У Копроним отива 
на поход срещу българите 

А [императорът] тръгнал на похол срещу 
българите с пехота и флота и като ги сра- 
зил, влязъл в столицата въоръжен C неприя- 
телските оръжия и превел тържествено {през 
града] вързаните българи. По това време na- 
станала зима и голям и много суров студ, 
така че в северната част на Понт морето 
замръзнало до сто мили и на дълбочина до 
90 лактиб. А като паднал и сняг върху ле- 
дения пласт, той се увеличил с още 20 лакти, 
така че морето заприличало на суша и диви 
зверове и домашни животни ходели по леда 

132. Българи и византийци се сражават 
при Ахелой 

А императорът: тръгнал на поход срещу 
българите с флота и пехота и изпратил към 
Axenoit.. Но духнал силен вятър и разбил 

Артемий, като император наречен Анаста- 

странен от престола от Лъв Ш Исавър (717—741). Тук се намеква за опита на Артемий да си възвърне властта с помощта на привърженика си Никита Ксилинит, който ce стараел да го върне B Цариград, като потърсил помощ от българите. Срв. Златарски, История, 1, 1, стр. 185—186. 
* Този патриарх заемал престола от 764 до 780. 

Chronopraphia, pp. 433. 5 

завтийски император (741-775). 
в четвъртък 80. V. 763 г. Срв. Theophanis 
мярка за дължина = около 46 см. 
nis Chronographia, p. 437. Срв. Златарски. к 

7 T. e. Константин V. 
История, 1, 1, стр. 217, който ro датира през 765. 

* T. е. Константин V Копроним, ви- 
1 Сражението станало 

Октомври 763 г. ë Лакътят бил 
3 Събитието се отнася към 766 г. Bx.*T fieopha- 
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uağórres ot Бойдтадов aóÀeuov noos axo» cvva- 

"Trova, Ósrüc oër fjrujÜele блвотовув MeT alozóris, 

uéyor Удо xal тђасооу холд то ^AyeAOo» ибо 

т» åryonuérew cagéo; блодехуѓого Uy уто» 

(pp. 187, 20--188, 95. 

28. Constantinus Copronymus iterum conira 

Bulgaros exercitum. ducit 

“Коле 0Ё Óstwooduevoc  qiAovc хоилтобс ÈV 

Doviyagíg, ot котеициоо» ab: флота та TO 

бодоти abt Dovisvóuera. ог дудойо те) paoust 

би длоот е 6 хбос  DBovAyagos 1007 лоде то 

alyualoriou tiw Взор. 0 óé Васіл oygua- 

«ucáusvoc като °Аоарот zwei, блоотгідас тойе 

длохоюнаоіот той дб ору’  magaysvouérove 

ёлі Dovàyagiav, zal éuacogséous лета тби orgaror 

dua тфушаос, #лбтеос TOS Boviydows Фдайтирите, 

xal тоёраѕ офтоб Елобдов vixoc ибуа. кар Рлот 

отобра & vj пода ка! велаивейвас тейоюажоне- 

vog то’ лбфвит тото” ВЕлефиасе» гвовй COS 

ugósróc abu  Фупотйитов, ше oyayüs “Po- 

чот vyerouérnc. 

O 68 болот  DBoviyáoov TíAÜouos, утобс бте 

2х тбу ори" одтой ros Dovioc ó Васе? нох" 

азы абиф ди oiya Ör Povåig еби Фафървои 

ко ¿peir лодс cé, fra E диоб Рлотй ие näo 

тў» Boviyogéav, ФАЛЯ пёшфо” по Aóyor длодеис 

uot xot tiras ф Доре Руис гтобда, Гус 9909100 

афтоїс ider obv диоб 6 98 хогрбери три кой 

дроб коаттдеіс Éyoawe тойс xarouporrac авто, 

xüxctiroc пай» лбутас деоф дотдтф лообдохв» 

Saco дхобсас Ktwverevivos ти? yeredóo адтоб 

длето? АУ. 

^E у n А за ^ EN , ^ 

7иотоотебоос д2 лай» ката  Doviydgow, mot 

базёзс xarà тб» охефи dàrÜügusxc sic, xal лоот 

AáBoq кой дамаг ovayeüelc xarà tip °Аохадоблойу, 
„е Ц 2, ИН y га X ЕД bw ; , 

блботовурв" Ввухбнос. xal Вот Е» XwuAvufloíq, xal 

л амоав uéxot тоб отооуубдон коте Мор, дупохобст 

wvyj xal сбият, Вобу ка! Aéycw би бор пой 

dolléovp пабедодь д viv Üeotóxov Маоау” 42а 

ло rob vOv пидобо xal йисувово dc деотбхос 

829% обоа (pp. 188, 17 — 189, 21). 

1 T. e. Константин V. 

област в Средна Македония, 

Телериг изпратил войска в 

през 773 г. 

се отнася към 14 септември 779 г. 

2 T. e, Телериг, български хан (7688--777) 

обитавана от славянското племе берзити. 

Берзития през октомври 774 г. Златарски, 

1 Силимврия е днешното Силиври в Източна 

на Мраморно море, между Теодосиевата врата и Евдомон. Вж. 

Срв. Theophanis Chronographia, 

корабите. Като научили това, българите за- 

почнали война срещу него. И тъй, след като 

претърпял страшно поражение, той се вър- 

нал позорно. И до днес при Ахелой кос- 

ти на избитите ясно показват поражение- 

то му. 

38. Hos поход на Константин У Копроним 

| срещу българите 

Той тайно си бил осигурил приятели B 

България, конто му известявали за всички 

намерения на самия владетел? Те разкрили 

на императора, ue българският господар H3- 

пратил войска, За да оплени Верзития*. А 

императорът, като си дал вид, че тръгва на 

поход срещу арабите, отпратил В България 

пратениците, KONTO били дошли за мир, Cb 

брал пялата войска заедно C отредите, Ha- 

паднал българите без предизвестие и като 

ги обърнал в бягство, спечелил голяма INO- 

беда. Когато се върнал в столицата, той ми- 

нал в тържествено шествие, облечен с риз- 

ница, като нарекъл тази война благородпа, 

защото никой He му се противопоставия H 

ромеи не били избити. 

А вождът на българите Телериг, като 

узнал, че императорът научавал намеренията 

му от неговите приближени, писал му с M3- 

мама: „Имам намерение да избягам и да дой- 

да при тебе, та чрез мен да покориш цяла 

България. Но прати ми уверение за безопас- 

ност и ми кажи кои приятели имаш тук, за 

да ce доверя и да дойдат с мен.“ |Импера- 

торът], проявявайки лековерие и безразсъд- 

ство, писал му кои го осведомяват. А онзи, 

като узнал кои са, предал ги нсичките на 

страшна смърт. Като чул това, Константин 

си оскубал брадата. 
Като тръгнал отвово на поход срешу бълга- 

рите,към Аркадиопол той получил страшна синя 

пъпка в краката и изгарял, обхванат от сил- 

на треска. Затова се върнал на носилка и 

така пристигнал в Сизимврия“. Като доплу- 

вал до крепостта Стронгил?, с умираща душа 

и тяло той викнал иказвал: „Жив бях пре- 

даден на неугасим огън заради Богородица 

Мария. Но занапред тя трябва да бъде по- 

читана и славена като истинска божия майка.“ 

з Верзития или Берзигия била 

Според Theophanis Chronographia, pp. 447, 

История, 1, 1, стр. 230, отнася събитието 

Тракия. 5 Стройгил била крепост на един нос 

Janin, op. cit, p. 415. Смъртта на Константин V 

p. 448, 12— 20. 
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34. De Niceíae patríarchae origine Slavi 
exitu 

Аёао» ó vios то? Konoorvóuov б èx тйс 
Xatápas 

Too óà Мита xatpuíoyov, vob ànó Хж 4 Асо” 
xal ebvoóxcw, тедуухбтос лоохео вт: savoiíoync 
Набдос ő Кулоюс xal t(uoc, 6 уф xal лой а 
vevunuéros (рр. 190,5; 191, 19—22) 

35. Jrena Slavos in Hellade subigit et Ber- 
rhoem Anchialumque restaurat 

Козотаттос ó ойд тоб & тйе Xatécas 
Aéovroc x ў ийсто абтоб Кот. 

Xravodxiov де Аоуодётуу длооте ава Кой 
нета дгуфиваж лой с кола та» Ххдорууб» дубу 
блата в лфутас ха! ónogóoovc 8zoínoe 19 Вас ва. 
ёде дЕ xai ó рад/ ес обу тў ито алоб èv 
тў Oodx нет доуйуо” uovouuby zal даоб nhel- 
otov, ий дл до» Кос Begolas. xol vaívgv хтісаоа 
ý uuo отой ЕРоутовлойь Злотоидов», ёхтов 
де xat тр Ау адо», xal Слестовув дегедфосойънс 
pp. 192, 15—16; 194, 4—11). 

36. Constantinus VI exercitum adversus 
Bulgaros ducit 

"О д2 Ваойейс ФЕД xarà Boviydgcw, ко! 
тобтопс /зпойцеуос xai эхсос блботовре” (p. 197, 
19—21). 

97. Constantinus Vi exercitum adversus 
Сагдатит ducit 

Каоданос дЕ 0 кбоюс Boviyaglas čyoaye то 
Рав е? „По téłegov uot піхта, 1) Éoy шш EWS ic 
хошайс sóotqs".Ó дё дас ебв pahor xapahivas êr 
шоу) Exsuwwer абто, елф» ola дў oot поёле 
пихта, длботе а. убофт дё в, кой o0 9820) холо- 
Фурии og Бов тфу 0де, АЛ дуо вохошиш поос oé“. 
ха! Даби отуодойвас xai Еве ри? б Baousos 
Сев” abvóv. Вос та да (p. 199, 4—10). 

t Лъв IV Хазарски (775—780). 2 Павел Кипърски (780—784) бил иконоборец. 
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34. Смъртта на патриарх Никита, 
славянин | 

Лъв, роден от хазарката, син ‘на Ko- 
проним 

Когато умрял патриарх Никита, скопец 
от славянски род, за патриарх бил поставен 
достопочтеният Павел Кипърски?, който бил 
почитан и C'bC слово, и на дело. 

35. Императрица Ирина покорява славян- 
ските племена в Елада и възстановява 

Бероя? и Анхиало 

Константин, син на Лъв, роден от ха- 
зарката, и майка му Ирина 

Ирина изпратила логотета Ставракий и 
много войска срещу славянските племена, по- 
корила ги всичките и ги накарала да плащат 
данък на империята. А и императорът заед- 
но с майка си излязъл в Тракия с музика и 
твърде много войска и стигнал до Бероя. 
Майка My я възстановила и я преименувала 
Иринопол. Тя възстановила също и Анхиало 
и се върнала радостна. 

96. Константин VI воюва срещу българите 

А императорът се отправил срещу бъл- 
гарите и като ги ограбил и победил, вър- 
нал се. | 

97. Константин VI воюва с Кардам 

А Кардам?, господарят на България, пи- 
сал на императора: „Или ми плати данъка", 
или ще дойда до Златната врата.“ Импера- 
торът пък турил конски тор в едка кърпа 
и му го пратил с думите: „Изпратих ти да- 
нък, какъвто подобава. А понеже си стари 
не искам ти да се мориш чак до тука, то 
аз ще дойда при тебе.“ И като събрал вой- 
ска и излязъл, преследвал го до земята му. 

3 Бероя e днеш- 
ната Стара Загора, наричана от римляните още и Augusta Тгаіапа. Това събитие според Теофан (Theophanis 
Chronographia, p. 457, 6 —11) е ставало лрез 783 г. + Това събитие с станало през 784 г. Както личи от 
Теофановия текст (срв. Theophanis Chronographia, p. 456—457), става дума за славяните в Македония и Гър- 
пия. Срв. уточненията на Златарски, 1, | стр. 238 бел. ]. 

Theophanis Chronographia, p. 470, 10—14) Констаптин VI. Теофан (вж. 
? За aáxvov вж. тук у Константин Багренородни. 

20 Гръцки извори За бъдгарската история, V 

6 Т.е. 
796 г. 

5 Кардам, български хан (777.--803). 
отнася това събитие към 
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88. Nicephorus Г а Duigaris inter ficitui 

Num óoos 607009049 ос Eipiyrys Ó дло увчхб» 
79 9) 

"OQ дё ames xarà Boviyágow дистостебаав 

Яетпову ађтобѕ кота «00795; бота mal Tiy двуо- 

иё abiiy той dox гоб айту Kotuov пиоло- 

2ўоси. ёхзїуою ÖÈ On&doartoc лооахцоеос 4óyovs, 

,ixavoígUc oot «о Вос diei, Коз tovtov“, ой aooo- 

хат ПОЛЕЙ Dg 105 219115 та виста ма то Ар 

ддт. дугота да пон б 84089005 тоз тў 

хораз еізодотс xui ёё0дотс ccepuéqipa Sev бугоонаси 

войти, ка uet ривок био cvraüooícac abr ка 

тоб Вас возс би Ле блед сор rugel 

лотос той gir айтф. um óà Mungeó- 
xai т 

тойто" хо! 

ооо хефолар края моћ Вт kriou фройтцонт 

eid obreos yvurecus то бото» XOL лемдоутофааз 
P 

` К аб 

TÉNE, ой др с abes roc тор Вот уй 

&yuvy d nievoc хагофтоб бе пяйцотог 

а; ÜsAjourtos. — —- — 
Qo» Aogortas, 
xai ry гор 

Xravodatoz © vios Nun ógov 

Е] 

piòs Мийфбоох 8рибийеновт ETOS 

ката Волга поч 
ugoot, хо qood 

піц» & wp aa- 

Zravoámos 0 

Ву pujas Эго. ocros бу то 

Дио ели хота rob дабов. 

ny nónr xuríàafer. 05 до тр" 

Aero xeleevog àxpótros ijr. ÉpovAsóero дё Mon 

xo когоолай тв» дитиф бош 
1 

тот гоивоб” аттой 
Я д тей er 

Рис 
xa тў paust пр Васев zaotuActety. 

Дуо А тобто pres, ó pan Peó айтог, 

дуотоовбети Daousbs ÈP той cup поод THR FUF- 

хитов хөй тб тарийтеа COS о блеукосивуси 

тоб Yruvguxiov. блво подал Утиха, xai ton 

ладотіоъ Верь, xal то иоғаћиду abri TUO 

9» tj ти“? abrot бвофауф пвондвистот, sic 

Xrovoaxů Asyónsror цотавеоо" Реедевеов, хо 

Фут & cj uoi той Холбоог. то» ÔÈ THS GOKE- 

gwain. óvov xaryev ču 9 üyuóraroc Neengi- 

oos (pp. 2 204, 13— 205, 1; 205, 9— 206, 2). 

Hi 

01,8; 

39. Romani cd Versiniciam cladem accipiunt 

г - tor c 
MiyubA о могролалатиз о 3048005 Mravoazxíov 

- 1 у " 

Коойцос де 6 пои Вогдрарс похот ёуооцре 

леді орк, дланб» ка! TOLLA лахте, о дё кат 

xv огиро ат aeie ob лросухато ЗО. 

обтос els лбуга иі» vonoróc dr xut вличице. cis дё 

гр тб” драчеист oino лота берёт 

ro; бабоус, xol дедоедонбз иатокот ario- 

1 Никифор І Геник, Bi 

престола, аил дот oU retis то? писа T. е. началник ва 

Theophanis Chrono graphia, к 491, 1) p. d id 
през ношта срещу 26 юли, а снов 

катастрофата станала срещу 18; 

2 октомври 811 г. t Мнхапл Рацгаве. 

антийски император (802—811). 
императорската 

Никифор 
д Ватиканския разказ 

Срв. ГИБИ, Ш, стр. 

88. Гибелта на Никифор Г 8 България 

Никифор Геник!, девер на прина 

А императорът тръгнал на поход срещу 

българите и ги победил напълно, та изгорил 

и така наречения аул на техния ВОД а 

И въпреки че той му казал умол думи: 

„Стига ти до тука, император Dok, той съвсем 

не приел думите за мира поради голямата си 

ненаситност. Разсърдеп от това, ва Зи ринът 

оран проходите и изходите на страната 

с дървени укрепления и след два дева, като 

събрал войска, нападнал шатрата на пъ 

тора и го убил заедно с всички, който OH 

с gero. Той отрязал глевата 1 на Никифор 

набучил на кол, а след тоза оголил черепа, 

посребрил го наоколо и накарал българските 

велможи да пият от а. ceraBDes с нена- 

ситния Никифор |, който не искал мира. — — — 

гон 
елн 

бо 
nO Ставракий, спн на а 

Ставракий, синът на Никифор, царувал 

дна година и два месе а, Във войната cpe- 

щу българите той бил pauen B дясното бедро 

и стигнал в столицата на носилка. Поради 

раната си той лежал неподвижен в двореца, 

но възнамерявал да ослепи зетя CH, куропа- 

лата Михайл и властта да остане ва съпру- 

гата му. Ето защо зет му наи щом y3- 

нал това, бил незабавно провъзгласен 

за император на хиподрума от сената H 

отредите, понеже Ставракиевото положение 

било вече отчаяно. Ставракий, като научил 

за станалото, излязъл от двореца и веднага 

облякъл монашески одежди с жена CH 

Теофано. Той M живота си в манас- 

тира Ставрак и бил погребан в Сатировата 

обител. ава пресветият Никифор заемал 

още архиерейския престол. 

Византийците търпят поражение 
при Версиникия 

и куропалат, зет на Ставраки" 

А Крум, предводителят на българите, пи- 

сал за мир, като искал и голям данък, Но 

Михаил последвал съветите Hà злонамерени 

люде и не приел мира. Той бил добър и pas- 

бран във всяко отношение, но в управление“ 

то на държавата бил съвсем безпомощен и 

греди да стъпи на 
Теофан (вж. 

клисури 
стр. 150) 
юн до 

Той коси TOSH прякор, понсже, 
съкровишинца. 2 СД 

поражение в Старопланинските 
Tcu vn 

or 26 

претърпял 
(вж. He. Дуйчев, Нови xuTUÜHH 

18—15. $ В същност той царувал 
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ло» Ворд ко! длеюолойвиоя дер диотдатв- подчинен на съветите на безразсъдни и Heo- 
g«rvoz айтой кога  DBovAyágow xoi нета иву те опитни във войната хора. Поради това, когато 
ўтти блоотоёроутос @’ауобебеки До" 6 лого тръгнали срещу българите и се върнал след 
жос zat ото ос тор дуатома» бло той дооб голямо поражение, войската и архонтите 
«ol vom dozórrcw ёр wp хант той codlovroítov провъзгласили на трибуналия за император 
(p. 206, 3; 206, 13—29). 

40. Сғитиѕ Adrianopolim oppugnat et usque 
ad Constantinopolis pervenit 

Две» о "Aguémog 0 хо augud 

O дё réog Хертаукойи — KooUuoc &лаоде th 
2 А + H e ^ x ^ ~ ` 

бер, хостайлет тор юр  OÓsAqOY пойобнЕ tiw 
з ` r3 
Wan nerà ВЕ пивот те одтоходтоосіас 

.léorroc inoveltàn vf пои пе про TOY та 
xor ало Baylor? ES nj Е AGÁOUIEEYQZ 

. ` г 5 
лост, SnOrÜÓusvoc Tis батой  ODrogur, Cmure- 

Аёоис аси вех @ ge МОМ as ого 
лде}. ignaro да vOv ucuéu 

M ~ 
Gi ай TJOj2t en TH 7 то ддог 

д& хавада; 
e vnm бді орар фарциона та жүр TORC p 

лови. ёлі отит 

Tetpuanixobs s AÓvOUS тов 

опсо неро вле toros] 
iyvayeiy тойто ÈR- 

- eod: 
ranto TOD  BOOLÉOS N 24 I zm х 

e са. ded сфор Js D. сто 

POORNE t 

AEN леоче 
е r > СЯ 5. eo 

тр те  CTDOPDOCUOUP'TOOP GANG, патриоти 
- у wI Е E ? $i 

puer voUroy, хоба» ХЕ ин глаудрноу пр, Gud 
= Е па s 2 

топтой нире б  QGLUOTUOO, блооте лы (THOU Бъ 

пуер Диви то Pxeloe лойфиоу бёле), 
vor умемобги вота тов Luuxoo obs TO unxt 

то Ondxoru той бобов xal поонаоос кой от 
фоотодав Paéotpelier, 

EADY 

пеней оа 
aa y Q' 

подова де 

> В "n 

ЕР iai 
? Nx i + Ars dal 3 

JAGOUOYOUTMOATD ко pm табір 
tr ceüyoror Атакедбтая mead Aco лаистои О 

хиткогаре повр ду то Датов) notum 
; 207, 9—208, 9). 

лесйосс, 
(pp. 207, 6 v 

in Bulgariam  Transcanubianam 
transferuntur 

41. Romani 

MixeijA 

S. м 1 е z Ч г €] ` ~ 
Arayxoiov ðè пунойиг» дирңсосдо пей той 
Д Е ^ ` yt 

eios Боол оо vv те дротаоф ий Ödev ёсу. 

ó atos verrürüu ëy  Maoxsóoríg ви тойс уо 
"ДАбокзонлбавож ém the Васо Муайй тоб 
“РарухаВеу статос "Iyvaxíov тов лотойохог. rl 

5 тобто ? ed. 

Гръцки извори за българската история, т. Ш, стр. 288. 
пар Сенахерим (УП в. пр. н. e) 
История, 1, 1, стр. 274 сл. 

1 Става дума за сражението при Версиникия през, 812 г. Срв. Theophanis Chronographia, pp. 500 

3 Лъв V Армепец, византийски император (813—820). 
манастира Св. Мамант, който се намирал извъп Влахерните. Вж. Janin, op. cit, р. 140. 

Лъв, патриций и стратег на източните теми 

40. Крум обсажда Одрин и стига 
до Цариград 

Лъв Арменец, отстъпник 

А Крум, новият Сенахерим?, възгордян OT 
победата, оставил своя брат да обсажда AN- 
рианопол и шест дена след възшествието на 
Лъв? стигнал до столицата и започнал да 
Обикаля прел стените от Влахерните до така 
наречените Златни врата, като показвал CH- 

лите си и извършвал скверни жертвоприно-. 

шения па поляната поред Златните врата. Той 
поискал императорът да сключи мир или 
ще забие копието в Златните врата. Но 
понеже императорът не приел това, той ce 
върнал в своята шатра удивен от градските 
тени и ст добрия ред на императорската 
а Той ce решил да сключи мир, отпра- 
вяйки подмамващи предложения. А импера- 
тепът се възполвувал от случая и се опитал 

ла му устрои засада, HO бил възпрепятству- 

ван да н извърши а поради несръчпост- 
та на изпълнителите, които ударили Крум, 
но не му нанесли d MT рана. Разхпен 
от това, н=честивецът изпратил конници B 
Св. Мамант? и изгорил тамошния дворец. Той 
натоварил на коли и бронзовия лъв OT хипо- 
друма заедно с мечката, идрийския дракон 
и много други красиви мраморни статуи и се 
върнал, като обсадил Адрианопол. След като 
го превзел, той прекарал отвъд мнозина бла- 
городни македонци? и твърде много народ 
и ги поселил на река Дунав. 

преселени 8 България 
„Лунава 

47. Вазантийци 
ствъд 

Михаил 

ОТ МИР за нужно да разкажем как е 
бил отг ледан същият този Василий? и от- 
къде произхождал. Той се родил в Македо- 
ния, в Алрианонолските села, през царуването 
на Михаил Рангаве, бащата на патриарх Игна- 
тий?. По негово време Крум, владетелят на 

—501; 
? Крум e сравнен тук с известния от Библията асирийски 

който бил много жесток. Събитията се отнасят към 813 г. Срв. Златарски, 
i Става дума за двореца при 

з В Spenn T anean 
с името „Македония“ често пъти се означава Източпа Тракия ; съответно с името „македопци“ са означени жите 
лите на Източна Тракия. 
867—878). 

ë T. e. император Василий | Make tonem. T Патриарх Игнатий (847—858 и 



156 Leo Grammaticus — Лъв Граматик 

tovtov ЕЛ е» 6 Кообщиов doxov Boviyagias 

xorà тб» Хоютпоуб»у" xal voansc Miyanà xoi Aécov 

'Aouívgs tvgavrýoas обтду кой Bacueócac, Аб» 

Кообиос леовибийсов» тр ло" Доухвидас 08 

бло Дќоутос тоў "Aguévg ко! ёлоотоёроу èv ti 

Boviyapíq imewwev eic tòr dyuov Маноута àge- 

Дбивуос tà нефов хойха боба. алайф» дё хо! 

г» "Адогажоулбин пообдовву айту, кой цетботпову 

будофу адас д@дєха ycolc yvvoudDv, xol tov- 

tove хатфжову ибуо vov  Aavovf(ov. Ev д2 raic 

ўиёосіс OsoqíAov то? Вавдос fv отоати тис В» 

Махедота 6 Коодёйще поосауоовибивъов. ЕЁУЕУ дё 

ха vióv Вбодоу óvóuou, "vÓoouérvov лау, Ov 

холле дутоётой doysw тб» Maxeðóvow тб 

üvcor лвоау toU потомоб тоб Догоъфго». обтде 

08 ивтд ипхоуйс wvóc войдеу els Оедфр от. бу 

двЕфисуос уаоо», жой yrovc 6 е, длбате/в» 

плота дуафовводов адтобс xal ВА» ву vj лов. 

Ту д2 дохо”» Boviyaotas Во иво, #ууоуос Коофи- 

uov, majo —AXvuedwoc. émoinoar д2 Вод’ ó 

Aaóc офу yevcibl xol víxvoig ЗЕвй дей” Ву "Pouavíg. 

BEelOóvroc дв Мо Boviyágov èr Osooakovizy, 

jozavto Ффалвойу otv vats éxoctáosow обтот. 

подфо 08 ó хдипе тобто Футелбойав» пойбитосо” 

агто с. длоуубутес об" oi  Moneóóvec длобдоа» 

херад)” tóv te Tüávetuy кой тоу KogósAmv, xai 

ovufaAóvvec лдйвио» Флбитеосу ло обе, "ras 

92 xal éxgánpoar. oi 88 ий деубвътвс пеодоои 

Boúlyagor леоедобтоо” toic Обуувис, dvayystzav- 

тес abols пла rà т»  Moxsóovow. ядо” 08 

xal та плота тоб Вас вож moóc 10 àvaAapéodot 

arobe xol дуаудува В» тр плоде. лооводі otv 

àvegárgoav Обууо 1ф пие nego. ог дё 160- 

тс абтойс ивта дахобоу ёВбор /Вуоутес „9 9205 

тоб до "Адоатоб, Donde тип“, xoi поовтдо- 

covro лодс ovufoAne лойвиот. oi дё Тобохог srov 

лодс abProbc „дбте Пий” тт” блаойу пиб» mnücav 

мо! гл ет блок 80045095“. oi 0Ё тобто оби 

dó£tavro, 0210 лаоатетауибо блђоҳо” ёу TQLOLY 

Buon, xoi cj теботи Tjofarto el; tà mioa 

оётбу» slofoysaÜn. Эгаобието д8 тобто of Тобохои 

ovréflaÀiovr móAsuov ло eav пёилтуу ибуос 

£osépag. xai тоалёу то 20уос хотефкохо” отой oí 

Мохвдбувс. xol vj Фгиобоп пибоа ovAouérom ай 

cO» дуахоођооь àveQárgsar лам»  Obvvor подс 

tò лойвитош айтойс. дупотас д5 Maxsðóvæwr čte- 

oos, Аёор будиаш, x yévovs тфу Гиностфу, 05 

ивтд табта yéyorev évausiáogns, xul Евоо Óvouaotol 

зб» Maxsüóvo Ётоврау айтобв xai ВЕЙХасат, xai 

1 Византийски император (820—842). 

Вероятно тук името стои вм. Маламир. Срв. Златарски, История, 1, 1, СТР. 445— 450. 

който възприел при кръщението името на кръстника CH, 

на събитията срв. пак там, стр. 451. 1 C имената 

България, тръгнал на поход срещу христия- 

ните. След като Михаил бил сразен и Лъв 

Арменецът завзел насилствено властта от 

него и станал император, Крум дошъл и 00- 

садил столицата. А след като Лъв Армене- 

цът му устроил засада, той се върнал в Бъл- 

гария, след като изпратил хора в Свети Ма- 

мант да вдигнат тамошните медни статуи на 

животви. Като се насочил към Адрианопол, 

превзел го и преместил оттам 12 000 мъже, 

без да се броят жените, и ги заселил край 

Дунава. По времето на император Теофил! 

в Македония бил стратилат така нареченият 

Кордил. Той имал и син на име Варда, вече 

съвсем възмъжал, когото оставил да упра- 

влява вместо него македонците, който били 

отвъд реката Дунав. А и самият той с ня- 

каква хитрост отищъл при Теофил. Импера- 

торът го приел радостно и като разбрал 

какво иска, изпратил кораби да вземат маке- 

донците и да дойдат в столицата. А владе- 

тел на България бил Владимир, потомък на 

Крум и баща на Симеон”. Народът заедно 

с жените и децата взел решение да премине 

в Романия. Когато Михаил? българинът OTH- 

шъл в Солун, те започнали да преминават 

отсам с имуществата си. Комесът, щом нау- 

чил това, преминал оттатък реката, за 

да воюва с тях. И тъй македонците се 

отчаяли, направили свои вождове Цанц и 

Кордил и като завързали сражение, убили 

мнозина, а някои взели и в плен. Българите, 

които не могли да преминат отсам, прибяг- 

нали при угрите, като им съобщили всич- 

ко за македонците. Дошли и корабите на 

императора, за да ги вземат и отведат в CTO- 

лицата. И тъй хуните се появили веднага в 

безбройно множество. Като ги видели, маке- 

донците със сълзи започнали да викат: „Боже 

на свети Адриан, помогни ни!“, и се пригот- 

вили за сражение. А турките им казали: 

„Дайте ни всичко, каквото имате, и вървете, 

където щете.“ Те не приели това, а се Hape- 

дили в боен ред и така стоели три дена. На 

четвъртия започнали да се качват в корабите. 

Като видели това, турките започнали сра- 

жение, което траяло от петия час до вечерта. 

Чуждото племе било обърнато в бягство и 

македонците започнали да ги преследват. На 

следващия ден, когато те искали да тръгнат, 

хуните отново се явили, За да се бият с тях. 

Тогава се вдигнал друг македонец на име 

Лъв, от рода на Гимостите, който след това 

станал етериарх, както и други видни маке. 

донци. Те ги обърнали в бягство и ги про. 

? В същност Владимир бил син ча Борис и брат ча Симеон. 
$ T. e. княз Борис, 

византийския император Михаил НІ. За хронологията 

„угри“, „хуни“ и „турки“ тук са нареченн унгарците. 
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bzoc:géwavies вой дот sis та soin, ка! ámsoco- 
дива» лодс тот Васа, xoi quottugÜévteg лоо” 
абтоб блвотовро" eis тру Маквдощаи, sis т 
да» yóoav (pp. 228, 9; 231, 1—233, 4). 

42. Bulgari Thraciam Macedoniamque 
invadunt 

То» дё BovAyágow £mópoudg moiwvror iv 
бойни xoi Maxeĝovig, xai Anitou£rvcw rà тоабта 
двиота, Å Огодфоя таболибуа ёлощооло, с? èx 
ту xdáotoov  Bovàyaoíac ли бдвивии:  олоойдур 

ха! xav OÀ( ovs xovpostortsc? Врдъвуо” тобто 
xai myuaAcievor, dore блотау ри rovg Вошуд- 
govs £v тў а xdoq (p. 235, 5—10). 

43. Bulgari christiani fiunt 

'Exotooreóoac 08 Мой Gua Ваода Kaícaot 
xivnow ло! хота Mizahi Ğoxovros DovAyapías 
ій тв ус xoi дайдоотя, подо» trò vv Bovàyá- 
ocv ёдро Пиф тиквойи. oí è  BoóAyagor roto 
uaDóvtes @ fo Dgorvuje леи ва», xal лод 
тор дуро» xal rye udáync zegt vs via блёу- 
vocayv, ко Xowxuavoi уерёоде xal блотттводан 
тф Вас? xai "Роиокис ўтќовуто. ó дё Baoiusbg 
róv Goyovra лоу Валтіоос xal Ós£áusvoc ёлиЕ- 
дамву abt то брома, voc дё ueytovávove афто? £v ср 
xóke eisayayOY вВалиову лазтас (p. 238, 10—19). 

44, Petrus origine Bulgarus in coniuratione 
contra Bardam versatur 

°Аліухеробутоу дё abrOY &5 xyaovs, Baci- 
Àzos  лаоахоцифивуос Bovy лото беду 
Кайцаро. $z5oyov 08 & rj povl Мабатдс б 
дделфоѕ абтой xat Пќтоос о Войдупоос xai 'Ioár- 
vjs о Хойфос xoi Kewsrayrivos 6б Тобаойс 
(р. 244, 3—7). 

45. Petrus origine Bulgarus in coniuratione 
contra Michaelem IH versatur 

“O дё Ваойноз cwvecxsváfero xarà Ме 
хай, xol 9» охудролов паре, — — — тоб 
д2 Райс блуо? оуб —aaganÀnotov xa- 
ифиётов üÜooos #0» Ваойнос usta xat Eréowy 

tras боох Фобрс”. xai вифопоз eA ov " Imdáuos 

а хотодетоттас ? ей. 

1 T. нар. таботидз или taxatio била гарнизонна войска, 
Aus deu Schatzkammern des heiligen Berges, Textband, 

който приел името Михаил от кръстника си византийския имп. Ми- 
*Кесарят Варда бил убит по време на един лов на 21. IV. 866 г. 

оласност. Срв. Fr. Délger, 
2 Става лума за българския княз Борис, 
хаил Ш. За тези събития срв. тук бел. 2, стр. 156. 
Срв. Адол?з, аре et l'origine de l'emperei ur Basile 1, Byzantion, Vili (1933), pp. 498—500. 

императора. бил придворен евнух, който спял пред покоите на 
Игнатий бил хитонит -- придворен спаден служител. 

гонили. А като се върнали, качили се на ко- 
рабите и избягали при императора. Те били 
облагодетелствувани от него и се върнали в 
Македония, в своята страна. 

42. Българите нападат Тракия и Македония 

Тъй като българите правели набези в 
Тракия и Македония и опустошавали тези 
теми, Теодора поставила гарнизони! в кре- 
постите. Те, като нападали поотделно бъл- 
гарските крепости и правели набези на малки 
групи, избивали ги и ги вземали в плен, така 
че покорили българите в собствената им“ 
страна. 

43. Покръстването на българите 

А Михаил потеглил на поход заедно с 
кесар Варда; повел войска по суша и по 
море срещу Михаил, владетеля на България”, 
понеже научил, че българският народ бил из- 
мъчван от глад. А българите, щом узнали TO- 
ва, останали като ударени от гръм и, преди да 
почнат! борби и сражение, отчаяли се, че ще по- 
бедят и поискали да станат християни ида се 
подчинят на императора и на ромеите. Импера- 
торът кръстил самия владетел и като му 
станал възприемник, дал му името си, а го- 
лемците му завел в столицата и ги кръстил 
всичките. 

44. Българинът Петър участвува в загово- 
ра срещу кесар Варда 

Когато те отишли в Градините, параки- 
моменът* Василий направил заговор, за да 
убие кесаря. В заговора участвували брат му 
Мариан, Пегър Българинът, Йоан Халдеецът 
и Константин Токсара. 

45. Българинът Петър участвува в заговор 
срещу Михаил IH 

А Василий готвел заговор срещу Ми- 
хаил и бил много мрачен — = - 
Императорът Beye спял сън, близък до 
смъртта, когато Василий дошъл внезапно заед- 
но с другите и отворил вратата. Уплашен, 
Игнатий излязъл и се хвърлил срещу Ва- 

по време на 
1948, р. 36- 

поставяна в провинциални градове 

München, 

+ Паракимоменът 
Той бил и началник на хитоцитите, 5 Този 
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3 rd po Вид t a; 3 ^ ~ тру х е 

дутёлилте» Вай оро ил овйдей. 116тоос̧ дё 0 

Воййрфиооз Ма tis той Ваойвон пиоуй? из ĝiel- 

хуур той Васев. LUE cra 

ard Suavos Éyéívero 
251, 2—8). 

fv тос TP x 

"Груатбон, ко! E 
Вас еее (pp. 250, 10—11; 

46. Symeon contra Romanos exercitum ducit 

Асо 

Alge 08 ду а паза той  orgarnyoo „Поле 

Вос Фе 0 (ip IHovAyaotas Zvuedp Войдека: 

дхотоисерот av * Pwuovias, 5 8 ана де ijr 

dopiero Хоцефу fm ай. Zacýri 205 0 Bacusuzwi- 

ei xev «бот доѓдор róna — Movorxór. 

и og ёдам 7 хоровая» ко Keong, :ЕЛабгїс 

хАоуобсо xol TOXYUUTETS, огтаве 990$ шоу 

адна бехобуртес usatreio Н Alare 

то 

2 ^ 

4 cus Qin Lt TOU 

хо? ou d dd г ër т) AOLE поаушахео» TOY 

dug ue Èr Ce GELT XI] хе тоб Вон ра 

gorg диахойотез 
pago то Oenebr 
лелобревр 10) ОАЕ 
той роотлеотатоооѕ 

Моно лети Os МИ 

HBoólyugos Ввиогоотейа xarà тот 

пай» сайта 9 Васі "HS TOY 

Bori; 

iv wp копивоисбер. ci ĝt Bovi- 
VM PI е ца а 

rata буре" Ó 08 ÖNA 

боов Ë ло 

АНН 

anres orv ó 
сту я ` 
Ponuur. Kai 

^ 

Кота )» 

44. 
Аве. о as 

aO A POUEVOS, THG 
юр jpcovoev. 

отит” исто Тб» този ter OzrACOY кой 

добром поди» TÄS опойджов. ка сиво Де 
f f- c Е. 

verouéris Фо “Роцеча — товлоуени ot E: О, 

apurésros тоб Kowitov кой тоб "Aoujs тоб 

Какво za 
Xe 
vagiléyre; ко тас 

оцай» Фи тр полы 
rA qu е пола, ld 
сем о роден ки 

тбу  Aeyóusror 
лотин vob 

дат». Ги де 

Рави irs: 
> 

wiErICI GHI СИ 

тор  AotOY 

gouy ez г’ 
ers GEOP K 

gor oL 

yg TADO } 
Anea лед 

kager, JES iboueotieiz 

отаде” Мой» 
дооназно» èr т 

uera 

Паро он daŭra 

Ps EI ngo T 

дфоа тос Тобоиоқ xal agos GOAGHOT пом 

иетд Хит. 9 08 бледо» и бете ка? 

tais xe uias Доладъ su Котофи на студ 

деи» лодвиђоси.  Óujgovs дарот 748 лоб 

zv Ёаодёо. 6 96 Вади тало Фа т pa- 

далол длёотедсу Едотафно" потопиот xal дооту 

»боюу TY пне, Миирфово» ді потобцот 

тор Фонбу xal Oouícnzov изт TÖV денатоу 

70 Bov&yagías. ó 

д2 Дао тир elony доласбиетов ; ивта torvo длё- 

> , - éxéortAsv ба уй, xal Адер uéyot 

отаде X OL Козотауиуаниу хощотеооа 2005 ХУвигбта 

16 яго обуу съивотейота. Хорив» де Uy 

магаттой хбтою фа те ус xal даддооце iócov 

iv qpovod молохйе тот коеотооа сос 271 Ó0ÀQ 

2796та. леобобртес ÔÈ oi Тобохо той Утиват 

&d то отофхвица Фока doyolovuérov, Яуиайотен- 

i Vhaneparop 
тийската империя. 

Кусан били унгарски князе от края на IX в. Вж. 

Leo Grammaticus — Лъв Граматик 

Миханл Ш бил убит на 23. IX. 367. Cpe. Adoniz, ор. cit, np. 

3 За описаните тук събития срв. Продължителят на Теофан, 

Moravesik, Byzantinoturcica, П, pp. 71, 170. 

силий, за да не влиза. А Петър Българинът, 

като преминал Под мишницата на Василий 
бил хванат от 

противопоста- 
до леглото на императора, 

Игнатий и Е, го той му се 

вял, императорът се събудил’. 

46. Симеон воюва срещу византийците 

Лъв 

Дошло известие от стратега на Македо- 

нил, че Симеоп, владетелят на България, въз- 

намерявал да три ъгве на поход срещу, Рома- 

ния?. А ето причината, поради която Симеон 

бил разгневен. Василеопаторът Зауца” Имал 

слуга скопец, на име Музик. Този ce бил 

сприятелил със Ста 
сребролюбли търговци, които се 

към поворн талби и чре 
и влиянието на Музик 
тържището на българ ите 
в столицата. Така облат а асва соки търг 

мита българите. Бъ лгарите известили теди нешта 

Симез и той съобщил за тях на импера- 

тор Лъв. А този, възпиран от василсонатора; 

който много обичат Музик, приел всичко 

като празки приказки. М тъй Българипът се 

разярил и тръгнал на поход срешу 

Като научил това, C I изпратил CDe- 

i ратилат перка ит с оръки 

и OT СТОЛИЦЕ a. Завързало 
ns били обър 

бягство, като Крини T, арменецьт Kop- 

тик и всички остапали били избити. А OT ха- 

To LM mos 27 тт 

вракий и Козма, еладпи, 
стремели 

NIV намирал 
OBCKH 

ce сражение В : OMAHHSH 
T 

загите били заловени тези, които били в дру- 

жихата на Лъв, и след като им били отря- 

зани носовете, Симеон ги изпратил B столи- 

цата за срам на ромеите. Като ги видял, HM- 

ператорът се разгневил и изпратил по река 

Дунав с дромони Никита, наречен Склир, за 

ха даде дарове на турките и да ги подтикпе 

за война със Симеон. Той отишъл и се срепс 

нал и с вождовете им Арпад и Кусан*. Като 

се уговорили да воюват, той взел заложници 

и дошъл при императора. А императорът отново 

изпратил по море Евстатий, патриций и друн- 

гарий на корабите, а по суша изпратил с те- 

мите Никифор Фока, патриций и доместик, 

който стигнал до България. След това, по- 

неже обичал мира, той изпратил и квестор 

Константинаки при Симеон, sa да го преду- 

мат за мир. Симеон пък, KATO видял придвиж- 

ването на войските срещу него по суша H 

по море, затворил в тъмница квестора, ся- 

499 --000, 2 Т. с. Визап- 
откъс 14. 1 Арпад и 

1 

ОРЕ ЕЕ виа Зри 
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үрооот  Слоотобии иво той jao, xal Ó 
раст Едотйвос бине; {орта дё ойдв CMM > EULOS ера >. СРНА € орда 

&oyor siege CGéeuev, бин (ето iv sig- 
~ са 

ur éxorpateóces 98 xarà пу Тобоо zsir 
Uo Éyosrnop cux “Ради 

ga ёрут, 

ozP'oeoua Вон 
аА длоотойто» лирге меда файеъ, 

np ивройорижо” пето. кар гот писна, 
aer Доли 8 тр Вон а, sul elmer mobs 

ото” „OÈ лаб ЕР, га’ о пу aaar тир ае 
naLooíar рабо“. деоооото of» Ó Вазе rung 
y . - + , А E 

duoOofron мой Адер usta  .lénrrog — Ceóéonol 
Dobkyanos офкебов об — Meuemr, nulo napíapev 

uProrl. М№Мхтрдоое 02 той Pox ceievugoavro; 
dq optas ira Хиву то? eio арго. Èu- 

£v убо xal Дое aty uadrovg Éoyerct ката “То 
по». Лёфу де 6 Васйе с доп fati oy та’ сухо” 
moopáAístuu Лотто tòr Karaxodcy, e тр Гордо 
тр" ofxeow Éyovra, val изтабтой лоого o- 

доор” сатобиот ко лоотоВесткине». nemo 
ба та Üéuara xoi та тазиата, 
спиройк нета Хеиесл o sc то Bowvisocóqvyor 
eyérero тоолу дриосѓа, KUL пфуотес дладорто, из 

0 лоажорсопйоиоз Өгодбоюс, дё r 5 Baches о? 
uctoécog ча) (pp. 251, 12; 266, 18—269, 13). 

хе 
^ , 

жи TEYOUEPTS 

47. Alexander Gabrielopsium Basilitzamque 
origine Slavum maximis beneficiis ornat 

? d4éSaróoos 

"Osaór:oz ofr pariy za [Iupoedéaorior xul 
ВоамИтенъ фло той дидае ivers 0000005 
хотелдобиов” ёх тб» той ладинов хотите. 

(e paur д6, айтот Вази" xai Вас ва Aiow- 
Асто "Te en Gaus aDrÓg (ov, cod  Kovoruvrivor 

СА с - 12. OQA о» .iéorros e'yobyor mooc (pp. 280, 1; 280, 
13--18). 

€ Bankain, Comb. 

і Златарски, История, 1, 
Тутракан, като отхвърля изказапото от 
гед А. Икорпал, 
гъждествена с Мадара. По 
доказва, че по езиковите zakona Мундрага 
Озъжителят на Теофан, откъс 16. 

2, стр. 309, 
„юпарев мнение, 

Leo Grammaticus — 

ре нр рмет аъ отъждестоява Мундра! 

Опис на стариците в Заро арии, област, 
Д. Дечев, Мадара-Матора, 

не може да даде Мадара. 

AX. 

Od 

Симеон бил зает с 
Kan да го излъж 

войската Hà m ска, турки- 
те преминали отсам и опленили цяла Бъл- 
гария. Щом научил това, Симеон потеглил 
срещу турките. А те отново преминали OTCA 
и влезли в бой с българите. Симеон бил 

| puat B D и едва ce спасил B Дпи- 
турките поискали от императора да 

за да откуият пленените оъл- 
равил императорът, като из 

зждани от столицата, за да TH OT- 
имеон поискал vap чрез друнгарин 

„Императорът склонил на това я 
изпратил Лъв Хипосфакт, за да сключи мир. 
Никифор получил нареждане да се върне C 
войската си, също и друнгарий Евстатий. Cu- 
меон пък не удостоил нито с дума Лъв и го 

дошъл, за . Докато 

държал в тъмница. Той тръгнал на по 
срещу турките, но понеже те He зада 
серисзпа помош ст ромеите, а останали nzo- 

подготвени, той ги избил всичките и сгапол 

още по-надменен. Karo се върнал, той нам: 

рил Льв в А "ундрага? и му казал: p 
сключвам мир, ако не получа всичките плен- 
ници,“ И тъй г мператорът решил да му 
върне. Заедно c Лъв дошъл Теодор бъ 
ринът, близък човек на Симеон, и ги в 
След смъртта на Никафор Фока Симеон тър- 
сел повод, за да наруши мира. Търсейки и 
други пленници, той тръгнал на поход срещу 
ромеите. А императорът Лъв назначил за 
доместик на схолите Лъв Катакалон, който 
живеел в Равдос, и изпратил с него Теодосий, 
патриций и протовестиарий. Те прехвърлили 
„Всичките теми и отреди. Завързало се сраже- 

ние със Симеон при Б} улгарофигон и (сред 
ромеите] започнало масово бягство. ‘Всички 
загинали, също и протовестиарий Теодосий, 
за когото императорът немалко скърбил. 

47. Александър облагодетелетвува 
Гаврилопул и славяннне Василие 

Александър. 

Прочее казват, че [Александър също 
така обогатил много с дворцови пари и Гав- 
рилопул и Василица, който пропохождал от 
славянското племе?. А, както казват, почеже 
той бил бездетен, искал ла направи дори 
император самия Василий н да скопи Коп- 
стантин, сина на Лъв. 

га с Градището при Кадъкьой, източно OT 
че ундрага e друго сме на Дръстър (Силистра). Спо- 

Brzautinoslavica, IV, 1 (1932), стр. 127, тя e 
Ишарков, София, 1988, erp. 187, основателно 

? За събитията, описани тук, вж. /ро- 
Сборцик 
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48. Symeon legatos ad Alexandrum mittit 

"Албота/в де Хуигфу 6 дож» Bovåyagias 

мардо» "АЙвЕФдОФ та neol elomvgc. ФХойвф» ла- 

Qaoxevárevo zwoa хөлд tv Хрошауфв бла. 

°ААёкаудооѕ д2 ó Вазейс доютцоас xol ободе 

iv торс бло xira xaóuact хадђлдеу офооісш. 

xoi pougaíq, Üeniáro zAgyoig xai дуелдоу, 

аў патос ёх тфу робу xol wv од ёжее- 

oouívov, uerà дво йиёоас Рев дейтов,, nata- 

лоу ёлітоопоу Nixólaov лотойоут xoi 2тефа- 

vov „фриотооу жой "Кодуути ийуіотооу тду Eka- 

да» xoi "Кофот» Бойжтова xol Ебдбшог ко! vóv 

Вао/ из» xai тду DlafouózovAor, 84045 uy Ва- 

се» Kovozaviivo ъв Aéorrog. длё ето дё "AAE- - 

Еоудоос Ву voig тафос ту Вас? вс" ивта той 

латобс одхо® (pp. 287, 18— 288,7). 

49. Symeon iterum contra Constantinopolim 
exercitum ducit 

Kovovarrivos 

Abyoíorp 08 ар ХУциефу ó Boviyagias йоҳот 

ёхотоотебоас хата “Роцоко» cov буд paoet xavé- 

laber tiw KeovovaruvoónoAw, xai ди seguxaD cac 

одтђ» vápuxa nsoiífaLAev дло те DAageovam ко! 

nézo тс Aeyouévne пдотис Xovos, ха ВА 

usríogoc d» алом палок ВАУ. ёле дё тир 

те тб» Tuy» холёнађдеу дуробтцта тр» те ёх то? 

alýðovs xai хбр летооВддоу дофайй ат, và 24- 

ло» орфанк i» тф двуоиёуф `ЕВбдио блёотдє- 

wer, ейлрихдх олоудіс afujánsroc. TOv дё £m 

тодла» viv Форт  дсисувотато алодебамётол, 

длосе а Фуше Өгвӧдооот  uáywroor  абто? 

съ Дай во và ts «отр, dvalapóueros дё 6 те 

лото Мк даос мой Srépavos xal Чоу 

шіуютоос то» баса Адо» иёуоь та Влоҳёоуо?, 

xal eloWy«uyor robe дбо ъбойс̧ Хомвфт, xai vve 

оба тор тф Вива? гу vois saAd(ow. Nixóñaos 

д2 6 marowioyue djs подс Хенефр © vi пр 

хефаАђу блбедаею Xvusóv, бут" обу б navoiápyus 

лоо, бр gríuuaroc TÒ Састоб Власоятаоо» 

тў £avrot дледуие иефайр. бов обу Пивтоос 

xal ueyíorow quioqporgÜüErees Č те Моей xal oi 

тотор viol sig riw (до yopur блботоврат, доби 

pawor в тр elonuéry вор) додобетес (рр. 

988, 8; 291, 15—292, 21). 

50. loannes Bogas Рагтасоз contra 
Symeonem incitat 

Тод óà Bovàyáoov Хъцва» тр? Фодхр» лат 

Apitouévov ду фоотидь обоє Абуойотие ка тб» 

dv та (oc айтбъ? те ålatorelas сайобот, 

1 За описаните тук събития вж. Продъелжителят на Теофан, откъс 17. 
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48. Симеон провожда пратеници при 
Александър 

Симеон, владетелят на България, прово- 

дил пратеници до Александър, за да му на- 

помни за мира. Симеон сеготвел да вдигне 

оръжие срещу християните. А императорът 

Александър, след като обядвал и се напил, 

слязъл да играе на топка в горещините под 

знака на кучето. Той бил ударен от божия 

меч и се качил (в двореца] с кръвоизлия- 

ние от носа и от срамните части. След два 

дена умрял, като оставил за настойници па- 

триарх Николай, магистър Стефан, магистър 

Йоан Елада, ректор Иоан, Евтимий, Васили- 

ца и Гаврилопул, предал властта на Констан- 

тин, сина на Лъв. Александър; бил положен 

в императорската гробница при баща cat. 

49. Hos поход на Симеон към Цариград 

Константин 

През месец август Симеон, владетелят на 

България, тръгнал ва поход срешу ромеите, 

със силна войска стигнал Цариград и като 

го обсадил, окръжил го с вал от Влахерните 

до така наречената Златна врата. Той бил 

обладан от надеждата да го превземе съв- 

сем без труд. Ho като разбрал колко са 

здрави стените му и колко е сигурно поло- 

жението му поради числеността |на войските! 

и благодарение на каменометните му машини, 

[Симеон] останал излъган в надеждите си, вър- 

нал се в така наречения Евдомон и поискал да 

сключи договор за мир. Понеже настойници- 

те посрещнали твърде охотво мира, Симеон 

изпратил своя магистър Теодор да преговаря 

по мира. Патриарх Николай, Стефан и маги- 

стър Йоан взели императора, отишли до Вла- 

херните и въвели двамата сина на Симеон. 

Те обядвали заедно с императора в двореца. 

А патриарх Николай отишъл при Симеон, 

този навел глава пред него, патриархът го 

благословил и положил на главата му вместо 

венец собствения си епириптарий. След като 

били почетени с безбройни и много големи 

дарове, Симеон и синовете му се върнали в 

своята страна, като се разделили, без да се 

споразумеят по казания мир”. 

50. Йоан Вогас настройва печенегите срещу 
Симеон 

Понеже българинът Симеон отново опу- 
стошавал Тракия, императрицата и сановни- 

ците били загрижени как да възпрат дър- 

? За описаните в този OT- 

къс събития вж. Поодвлжителят на Теофан, откъс 18. 
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пивото ойуу ó Воуйс  vevéodos marobuoz, 
ézocyzóusvog dAyaysiv. Ilartwdáxovc. vij altýocwc 

тихо» дфоа тв лой АаВду` sic tiw тб» ilortv 
дка" кодово» длу, xol да óuigovc ней гу Aafow 
ўуауєу ву vj плоде, GovÜeutvov тор larzwváxcw 
далгойой nal vóv Xvusó каталоАєидоо (p. 293, 
5—13). 

51. Symeon Adrianopolim expugnat 

Aes:supoie uml iråwuðros тойие Поукооъ- 
товхас ó `Донётс tv "Адистойлойо тф Xvusów 
лоодёдеохеу. usto noib д2 алвотайиво» Воойвос 
латобиюс xui кен я ка Nizýras поолоолода- 

г apra А ` Vn ~ ` 4 ~ oos ó "Бадахос nagà Гол uerà доосу лой би, 
xoi дуилаобйдавк” cá» афт (рр. 293, 20— 
294, 3). 

52. De proelio apud Acheioum inter Romanos 
et Bulgaros commisso 

D4Aésovou è Zo) Ро Baotueca тт? лав 
Хоцеф» xoi vp xarà тб» Хроцоиф"» alto? ёлі- 
Зевс, DovAnr nerd тор Вю те fovAsóewa ал 

уо» xal «отр мета тт °Ауаотр®» далоасао ки, 
Фалквойот 02 лета тор tis фуатой со отоотох 
sQóg то котслойвийот xal Pavica róvy Хуне. 
длеотфан обу Фи дима & то nuou Ало» 
"lhoárrge поатобноз б "Родос xoi Мао 6 To- 
éaoüc лоб туу Обои» долёдасғу,@  nuayíotgov 
Zéorvros тоб Pox Óousotíxov «Dv входа veyyár- 
тос. ёсауаудутоу 92 0} овевдоша xol [aono 
Еда Kovotaritvov roð лоотолалӣ тоб naAotov, 

той Авфрайй Aeyouévov, xol Kovovarivov тўс Ma- 
skias ё” vij один, Ялотев sgooxvrioavtsc xal 
ёлотомобанети оъталодунокы» dAÀAoc novoroari 
xarà BovAyáocor ЗЕФОППОО». ozor è тоб иёу 
víyuaros тоб °Еёиоърітор °Гобууқс̧ ó Iüówow, 
roð 08 'Iaavátov ô тоб Maooólg vióc. “Роцатос 
ĝe 6 "Aoyvgóc Вотойтпув xoi До? 6 dóslqoc 
аттоб xai Ваодас ó Фохӣс, oic сити xai ó Me- 
мас шета vOv  Aguevíov xoi oi до: nzávrow 
отоатруо vOv Вий». отуйь дё подс roig Яд Дос 
ха! Коуотат Грос латонос 6 Лир / Aéovu Óouso- 
кфо eéupovAoc адтоб £v лӣоь tois буўхоъор бу. 
ит 98 Адуоботф. #хад, Бофхифуов лвилтис, 6 
лой виос иетаё) DBovàiyágov te xoi “Роцако» лодс 
то '"Axsióq cuvexgórgro norau®, xol oia той 

0800 xg(uara, cc rsrepeórQtoa xoi ürvsiwuvíaora, 
тоблота “Родос лототоаи, xa  yéyovs puy) 

а) ToEapüs белёраогт| immo Тобаойс об ysyovóvoc 
ту? оруђа тўс фбуас Дозоий? лотафитос èv тоїс váygaot, 
тафта де àvalaufavóusvo: otv tois Üfuaot sig тр? Өофхту 
дгапёравау . Comb. 

1 За събитията, описани в този откъс, вж. Продьлжителят на Теофан, откъс 21. 
описани в този откъс, вж, Продвлжителят на Теофан, откъс 22. 

1 Малелия, град в Тракия с неуточнено местонахождение. вж. Продвлокителят на Теофан, откъс 23. 

21 Гръцки извори за българската история, У 

зостта му! Тогава Йоан Borac поискал да 
стане патриций, като обещавал да доведе 
печенеги. Понеже желанието му било изпъл- 
нено, той взел много подаръци и се отправил 
към страната на печенегите. Оттам той взел 
заложници и ги довел в столицата, като пе- 
ченегите се съгласили да преминат отсам 
и да воюват срещу Симеон. 

57. Симеон превзема Одрин 

През месец септември, трети индикт, ар- 
менецът Панкратука предал Адрианопол на Си- 
меон Не след дълго Зоя изпратила с 
мпого дарове Василий, патриций и каниклий, 
и протоспатарий Никита Еладик и те отново 
завзели града. 

02. Сражението при Ахелой между 
византийци и българи 

Императрица Зоя, като гледала дързостта 
на Симеон и нападенията му над християни- 
те, направила съвещание със сановниците 
да размени [пленници} и да сключи мир c 
агаряните, както и да прехвърли цялата из- 
точна войска, за да воюва срещу Симеон 
и да го унищожи. И тъй в Сирия бил 
изпратен патриций Иоан Радин, за да напра- 
ви размяната, а Михаил Токсара преминал 
в Тракия. Тогава магистър Лъв Фока бил 
доместик на схолите. И тъй дворцовият 
протопоп Константин, наречен Кефала, и Кон- 
стантин от Тракийска Малелия“ изнесли 
честния и животворен кръст. След като всич- 
ки коленичили и се заклели, че ще умрат 
един за друг, те с цялата войска се впус- 
нали срещу българите. Начело на стреда на 
ескувитите стоял Иоан Грапсон, а начело 
на отреда на иканатите - синът на Марул. 
Военачалници пък били Роман Аргир, брат 
му Лъв и Варда Фока, с който бил и Мелиас 
заедно с арменците, както и останалите стра- 
тези на всички теми. С другите бил и па- 
триций Константин Липс, съветник на до- 
местика във всички работи. На 20 август, 
пети индикт, се завързало сражението между 
българи и ромеи при река Ахелой и каквито 
са божиите присъди неизследими и непости- 
жими, цялата войска на ромеите била обър- 

2 За събитията, 
3 За събитията, описани в този откъс, 
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xal qpuedónus дАодъуђ, ræv ив» бл АА» ovu- 

лотооиёуюу, vv Óà nó trõv soÀeuícov дъсоот- 

ёро», аїнохбс ve xóow ota ёг обуос ob yéyovev. 
Aéaw 98 6 ÓOouéíouxos àv Меопивоа діссоудт 
guyam доффун д^ Kævoraviïros ó Дир хо!" Iwáv- 
vus 6 loáwov xat Фо vOv доубюшо» ixovot. 

ánsotáAg 2 тдтв ха! “Роцауде лолотов ко! 

дооуууфовов toU zÀcÜuov ивтд лозтдс той otókov 

iv тф AavovBíp лоташф Водо» Aéoru тФ 

Фона^. “Роцаноб 098 хо! "Ioávvov ro? Вауй sic 
Фодас кой доуоцажас #Адбта», бофртес̧ айто?с 
oi Побобдкои лодс ФА Донс доиохоибуоис xal 
oractáFovrac, блехдопоа” eig та а. тод дё mo- 

Aíuov vélos даВбутос xal Тлоотоврфите Фу тр 
zóÀe тоб тв “Роцазоб ка! той Ваза та кат 
abt)» Фит, xat sig тодобто” xí(vÓvrov то 
доогрувою” “Роцатди  segiéorgoay, dors хотаді- 
xátovca» утро» å&výveyxav збу офдайиб» отвой- 

Ove, Фе диеАгід, ий йо» 0 xoxovoyíq uù ĝa- 
лвойоата той — lloxtwáxovs, åk ӧлоұсоюцоота 
го”, xai итде robs фебуортас Роцеоіо» ву tots 
док Слодахаиехот. xal тобто üv ёлелоуда, еі 
uù nagà Kowerowttrov тоб Гору ха? Z:epávov 
uaytorpov, Ос Óvrauéívov пада vj 'Avyobory, та 
ve хотадіиқс дувтофли. ту òè  Boviyágov th 
убх} xarexapÜévrov xal ёкотоотетоошёуоу MÉXOL 
тўс sóAÀeos 25408 Айо» Óouícuxoc ту суойбу 
мой "Торос ёолох xal Nizóiaos vióc тоб 
dovxóc sic уфоо” Фоахфо», ойто Asyóusvov Ka- 
таоботас, йиа zetowp 404 ход DBoviyágom. vj 
де уюм) бдохутос глилгобутоу одтоїѕ vw DBovi- 
убоо» xal тоб доцвойкои quyóvtog ёофійу ó 
Хоифаос ó vióg vob доридс xai лойдо! regot uer 
аблоб (pp. 294, 10—296, 19). 

58. Bulgari contra Romanos ай Katasyrtas 
Thermopolimque pugnant 

То» óà& Возйуаоф» плам» ёбєлаобутоу ии 

Karaoíorow ив riv vob Óousot(xov "Адоа/втот 
тедеътђу zgoef Arn Пбдос 0 той 'Aoyvoobs доиё- 
ouxoc rv oyoAG» xoi uszo Osouonólscg uera 
тб» rayHátoy Ево» длвоте/е” Мао? тор тоб 
Mogoléovtos vióv толотпор” дэта тойс DovAyá- 
govs xaraoxomonrta. 6 дё длообдлтоѕ тф АХО 
abrOr ёилєобу 2002005 uiv wv Doviydgow året- 
Аєу, літрі ÔÈ abròs & тр  móÀm дтедейтцову 
(р. 305, 9—16). 

а) Post. Фоха suplevit Comb.: 40 ма! "loévvgc 
ó Вауйс холоуауғї” Howuvdxove, wshewcÜévres тор дооту- 

yaotou *Pouorob тобто? Фалғобоои. Comb. 

Лъв Граматик 

ната в бягство. Започнало бягство и стра- 
хотен вой: едни се изтъпквали помежду 

си, други били избивани от неприятелите. 
Настанало кръвопролитие, каквото от ве- 
кове не е имало. Доместикът Лъв се спасил 

с бягство в Месемврия. А Константин Линс, 
Иоан Грапсон и мнозина от другите ар- 

хонти били избити. Роман, патриций и друн- 

гарий на корабите, бил изпратен тогава по 

река Дунав с цялата флота, за да помогне на 

Лъв Фока. Но понеже Роман и Иоан Borac 

започнали да спорят и да се разправят, пе- 

ченегите, като ги гледали да се карат и да 
враждуват, върнали се в страната си. Когато 
войната се свършила и Роман и Вогас ce вър- 

нали в столицата, срещу тях било възбудено 

следствие и положението на друнгария ста- 

нало твърде опасно: съдиите произнесли 

срещу него присъда да му бъдат извадени 

очите, загдето от небрежност или по-скоро 

от злонамереност не пренесъл печенегите, а 

се върнал твърде бързо и дори не приел 

в корабите тези ромеи, които бягали. Й той 

щял да претърпи това, ако Константин Гон- 

гил и магистър Стефан като влиятелни пред 
императрицата не отменили присъдата. А по- 
неже българите, възгордени от победата, 

нападнали чак до столицата, то Лъв, доме- 

стикът на схолите, етериархът Иоан и Ни- 

колай, син на Дука, излезли срещу TAX 

с извънредно голяма войска на едно село 

в Тракия, наречено Катасирти. Но когато 
през нощта българите ги нападнали неочак- 

вано и доместикът ударил на бягство, Нико- 

лай, синът на Дука, бил убит, както и мно- 

зина други с него. 

53. Българи се сражават соещу византийци 
при Катасарти и Термопол 

Когато българите настъпили отново до 

Катасирти!, Пот, син на Аргир, бил назначен 

за доместик на схолите след смъртта на 

доместика Адралест. Като излязъл до Тер- 

мопол заедно с отредите, той изпратил на- 

местника си Михаил, сина на Моролеон, за да 

наблюдава българите. А той попаднал нена- 

дейно в засадата на българите и избил 

мнозина от тях, но сам бил ранен и умрял 

в столицата. 

1 За описаните тук събития вж. Продължителят ка Теофан, откъс 25. 

a a a DANS 
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54. Bulgari Constantinopolis suburbüs ignes 
iniiciunt 

"Exovoatsón д5 пай» Xvusów xaxd “Рона, 
xai лАђдос BovAyáoov йлоотеідас ixíAsvosv xarà 
115 лбієос̧ 05 ráyura Евдайрво. ÓwAdóruorv oóv 
да то» боб», vor „брои viv МаудоВа. rhv 
«bv 08 ёродоу надоду д Валдес "Роцаудс, и) 
та тбу Пуб» лайдиа xal тд Хувуду мотей дбътес 
дилойвоси, "loávvg» фоіхтооа длостё Да dua 
Áéovu xoi П69ф, тоїс 'Apyvootc  Asyouévoi, 
Éxovrac peb iavrr пАђдос ixavÓv Ви те хбр faoc 
ху xal тфъ тўс tuplas xai тб» TOY HOY, 
ois ovvijv xal АА ос лотожов xal дооруубтос 
ту niw uov ô Моовйв perd тоб даоб абтоб. Ww 
д2 тбу употебу ЕВдоййс лвилти. фат Едитес обтов 
тоу Дао», гф» Doviyágo» дусбвву драрауётоу 
вудлда xui бор xouoauívov дойиф xai gofieod 
aogsvüb ui» феру, "Кофънс å воймтео, oqázrerot 
д2 блео тобтоо áycitoóuevos Фолеудс ó rot Ma- 
голоду viós xal лойдо! rego ибис обу Фассдас 
“от де» вс добита. fitv д2 peúyaw Вуолйов 
xni "Ай 0с ó Mooshè Óoovyyágus, x«i ий ioyó- 
oas réAsov veler £v тў тоб додиатос дло- 
В4доф, seo Гу тр ÜaÀáoon обу tæ офтоб row- 
тоцатдатажи nenvípyWw об "Agoywgol 02 èv r$ 
хастед двой ному qeóyortec. oi. де Воййуаоон 
итдера &xorvez. xoAvorra vá te naláua тб» Huyyów 
émvgmoAgoav xal tò  Zxsvóv Йлоу  xaríxavcav 
(pp. 306, 6—307, 6). 

95. Symeon iterum adversus Constantinopolim 
exercitum ducit 

Тоби 96 ид зб» Вордуйооу nghy éxoTpa- 
vevoüyrov xai иќ тўс бас Вбеодфоас лаЛатіоу 
&Aórvcov xai тата avoi паоадбуто», izavwtápe- 
voc ó paousbc “Роцйтде robe тб» vayuátov do- 
ortas owrexdáAscev, ovvórvoc адтф xal тоб heyo- 
uévov Ханики, ка! лабе тобтис xal лоозтоблето 
xarà xàv ёраутісуу ЗЕЯ еи xal rhe латодос nega- 
уса ки. об дё оъубдвуто éoiuag бло vOv. Хе 
отору длођунохею. тй ofr xacotov xaDosAwüeic 
Ó eionuéroc Хохтіхтс а обоа» туу лоб мои» 
те ха ávógíav длбдайву. длодер уйо фи Bovi- 
yáocw увуддетов xal «йг tò отостбледор адтб» 
ёрлес@у пфутос тойс xet вбоедбтас xaréapačer, 
цадбутвс obv oi Boúłyagor rò yeyoróc блоотоќ- 
фота» ё’ vd отрйтол:дф xal soAéuov стукроти- 
Üévtoc тоёлороу тор Хожбар ci» бМусе náp- 
Хота. 6 02 Eme vyervaíos dycwiéusvoc хо! 
пойобе veiy офхёы дутвуви ђдбуото, подс тд 
я, дос тбу moAsuicorv ий со тоб faunov то» 

1 За описаните тук събития вж. Продзлжителят на Теофан, откъс 26. 2 
тия Ex. Продължителят на Теофан, откъс 97. 
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94. Българите опожаряват предградия 
на Цариград 

А Симеон отново тръгнал на поход сре- 
щу ромеите. Той изпратил множество бъл- 
гари, като им заповядал да се отправят с 
голяма бързина срещу столицата. И тъй те 
преминали през планините и дошли до Ман- 
глава. А император Роман, като научил за 
този поход, опасявайки се да не би да дой- 
датда опожарят дворците в Пигии Стенон, из- 
пратил ректора Иоан с Лъв и Пот, наречени 
Аргири, заедно със значителен брой император- 
ски войници, както и войници от етерията, 
така и от отредите. С тях бил и Алексий Мосе- 
ле, патриций и друнгарий на корабите, заедно 
с войската cu. Било петата седмица OT пос- 
тите. Те разположили войската в боен ред. 
Когато българите се появили отгоре, въоръ- 
жени и надаващи неясен и страшен вик, 
Йоан ректорът веднага избягал, а Плагипо- 
довият син Фотин, който го отбранявал, бил 
убит, както и мнозина други. И тъй ректо- 
рът едва се спасил и се качил на един дро- 
мон. Пристигнал и друнгарий Алексий Муселе, 
който бягал с оръжието си, HO He могъл да 
се качи точно на стълбата на дромона, а 
паднал в морето и се удавил заедно с про- 
томандатора си. Аргирите пък се спасили 
с бягство в крепостта. А българите, без ня- 
кой да им попречи, изгорили дворците в 
Пиги и опожарили целия Стенон. 

99. Симеон отново настъпва към Цариград 

През месец юни българите отново тръг- 
нали на поход и дошли до дворците на 
Света Теодора, който опожарили? А импе- 
ратор Роман се вдигнал и свикал с помощта 
на казания Сактикий началниците на отре- 
дите. Той ги подканял и насърчавал да из- 
лязат срешу противниците и да защитят оте- 
чеството си. А те обещали с готовност да 
умрат за християните. И тъй на другия ден 
казаният Сактикий се въоръжил и показал, 
че верността му и смелостта My Cà истински. 
Той се явил в тил на българите, нахлул в 
стана им и избил всички, които намерил 
там. И тъй българите, щом научили за ста- 
налото, върнали се в стана. Завързало се 
сражение и българите отблъснали Сактикий, 
който бил с малко войници. Той, след като 
се сражавал храбро и избил мнозина, не 
можел повече да се съпротивлява и пред 
числеността на неприятелите отпуснал юзди- 

За описаните тук съби- 
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yoAwÓóv xol sic qvyrnr icwvev лотаиоу 06 ига 

Éxeioe пораробоъта балеобу, тоб Гллот айтой бу 

uj Ut ёилауётос, ттофокетог xarà ths #0005 xoi 

тоб 07005’ иди оїу тоб lanov ÉxrÓg 24005 

дуаслосдётос діасобѓетои ивуо тб BAaysorów, 

xai тедеіс ѓу xfj буіа оооф хооіас тўс я 

обот 1ў токи ётедейтпоє” (рр. 307, 16—308, 15). 

56. Symeon iterum Adrianopoiim expugnat 

Тоб 0 лотозбои той дутос ёлонаѓонёуоу 

МоооЖозтос °`Адоюуотлддеос отооттуобутос, 

хооліото tà подєёший ко! лсоде ор — rwy xárovtoc, 

8c más(oras котд Boviyagias дудооуадіаѕ ёледеі- 

Емо, 6 Вобдуаосе Атиесо» oiv лай тф отой- 

тебио тр ворибтр лом» деивиби сок", ко 

удочка пвофайбт ioyvoðs табтр” ёломбохе. #ле! 

Sè 6 те оїтос тоўс fv tjj поры èmheioins ка! 

иде niece уайвлдз (обдайодв» удо elyor ёлю- 

поводок), тў да suezóuevor продедохаоо éav- 

тобс тв xal ror отойтуд" vois DovAyágow, бу 

хаопофивуог Фърефт, xat десна xa iov тоб 

CÓLOTOS  mEpuaAcy, битеу Barát mo. 

Boviyápow обу три тў nóiews nagoóobs фидои У 

Влеуфопов (p. 309, 7—18). 

57. Symeon Constantinopolim invadit. 
Romanus Lecapenus pacem petit 

Хелтвивофр 06 изт ддбиктбуов ÖEVTÉQOS, £v- 

peor 6 doyov Boviyagias zarortogii хата Kow- 

crovrorowstólecs диотоствйв, xal niter ив» Ood- 

ит» те хо Maxeóoviav, Puswvotza д2 лата, xata- 

otośge xol двудротсиет. нёҳо ôt Biayeoræv 

yevóusros влебитцосу Фиотай то абтф то’ латиадо- 

quy Хобарт xal twas бу иеуютбуоу dove 

neol #орис обтоте cvvrwyeiv. &afiev otv бипооъе 

дифбтвоо, xal ВЕ Йо” побтеосу uiv б потойохпа 

Мибдиос, ётело Лай) TATOOS Ó дтоглиотие 

моў ’[обурис 6 uvouzós napaóvraoreéon" jón уо 

"Годутис 6 Вабтоо дава дейс ngos tòr Васа, 

дођо» профокнодивтов, той naAatíov xateiniú- 

де: xol ду тр обтов цой nAqotov rà» Гайдахосиф» 

àmxexáon. oi иё” ofr ивд Хунд» лво! ворте 

дейброуто, 6 ÔÈ айтойс uiv длелёшрото, ойтоу де 

гр» рас/ва “Рецот» власта еасаодаг лаоа 

лой бо удо лел2ђоофбото TEOL тўс аўто? фооуй- 

овес xal Фдоос xol gvréoews. 6 дё Раое?с 

офдвоа mi тото) пуайидоото. влдйа yag tv 

і! За тези събития Ex. Продвлжителят на Теофан, откъс 28. 

дължителят на Теофач. откъс 29. 

= 

те на коня си и ударил на бяг. По когато 

преминавал една река, която течала покрай 

[TOBA място], конят му затънал в тинята и той 

бил ранен в седалището и бедрото. Прочес, 

след като конят му едва бил издърпан от 

тинята, той стигнал жив до Влахерните. По- 

ложен бил в Светата ракла, където умрял 

през нощта, повеже раната му била смърто- 

носна. 

56. Симеон отново превзема Одрин 

Когато стратег на Адрианопол бил патрицият, 

наричан с прякор Моролеон, който бил мно- 

го добър и опитен във военните делаи се бил 

проявил с много подвизи срещу България, 

българинът Симеон окръжил с цялата си 

войска казания град, обиколил го с окоп и 

здраво го обсадил!. Но след като храната 

се свършила в града и настъпил голям глад 

(защото |обсадените| нямало откъде да си 

доставят храна), те, заставени от нуждата, 

предали на българите себе си и стратега. 

Симеон, като го заловил, оковал с вериги ця- 

лото му тяло и го убил с жестока смърт. 

И тъй, като поверил на българи да пазят 

града, той се оттеглил. 

57. Симеон достига до Цариград. Рохан 
Лакапин моли за мир 

През месец септември, втори индикт, вла- 

детелят на България Симеон с цялата си 

войска предприел поход срещу Цариград?. 

Той плячкосвал Тракия и Македония, опо- 

жарявал всичко, разрушавал и опустотавал. 

Когато стигнал до Влахерните, той поискал 

да му изпратят патриарх Николай и някой от 

сановниците, за да преговаря с тях относно 

мира. И тъй и едните, и другите взели за- 

ложници и патриарх Николай излязъл най- 

напред, а след това — патриций Михаил 

Стипиотис и парадинастът Иоан Мистик. 

Защото ректорът Иоан, който бил наклеве- 

тен пред императора, се бил вече оттеглил 

от двореца под предлог, че е болен и се 

бил подстригал в своя манастир, близо до 

Галакринон. Тези хора прочее започнали да 

преговарят за мир със Симеон. А той ги от- 

пратил и искал да види самия император 

Роман, защото от мнозина бил осведомен, 

че той бил разумен, храбър и разбран човек. 

А императорът много се зарадвал на това 

(предложение, защото той жадувал за мира 

и [жалел| за кръвопролитията, които ставали 

2 За описаните тук събития вж. Про- 
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всеки ден. И тъй той пратил да приготвят 
на брега при Космидион в морето много 
здрава скеля, та когато императорската трие- 
ра пристигне, да спре там. Той наре- 
дил да я оградят отвсякъде, а в средата да 
оставят площадка, където да преговарят по- 
между cH. А Симеон изпратил хора, които 
изгорили храма на пресветата Богородица 
при Пиге и всичко наоколо. От това било 
ясно, че той не желае мир, а залъгва Роман 
с празни надежди. . Императорът пък дошъл 
във Блахерните заедно с патриарх Николай 
и влязел в Светата ракла. Той прострял 
ръце за молитва, след това паднал ничком 
и оросил със сълзи свещения под, умоля- 
вайки пренепорочната дева да смекчи неумо- 
лимото и сурово сърце на надменния Симеон 
и да го склони за мир. После отворили све- 
тия ковчег, където се пазел свещеният омофор 
на света Богородица. Императорът го вдиг- 
нал и като с някакъв шлем се въоръ- 

жил с вярата си в пренепорочната дева 

и излязъл от храма, защитен с това CH- 

гурно оръжие. Прочее, като въоръжил c 
щитове и оръжия флотата, която била с не- 
го, той стигнал определеното място, за да 
преговаря със Симеон. М тъй в петия ден, 
когато станала тази среща, на девети ноем- 
ври, в четвъртия час от деня, Симеон при- 
стигнал c безчислено множество войски, CAHU 
със златни щитове и златни копия, други 
със сребърни щитове и сребърни копия, 
трети покрити с всякакви оръжия, а всич- 
ки — покрити с желязо. Те заобиколили 
Симеон и го приветствували на ромейски 
език като император. Всички сенатори стое- 
ли по стените и наблюдавали каквото ста- 
вало. И тъй тогава човек можел да види 
наистина царствената и смела душа (на Po- 
ман] и да се удиви на несломимия му дух. 
Той, като. гледал това голямо стечение от 
неприятели, не се уплашил, не се обезсър- 
чил и не отстъпил, а пристъпвал като срещу 
множество приятели. Така безстрашно вър- 
вял той и едва ли не отдавал на неприятелите 
живота си като изкупителна жертва за по- 
даниците си. Прочее той стигнал пръв на 
казаната скеля и посрещнал Симеон. И ед- 
ните, и другите си разменили заложници и 
българите претърсили внимателно скелята, 
за да не би да се крие някаква измама или 
засада. Тогава Симеон слязъл от коня си 
и влязъл при императора. И тъй двамата 
се поздравили и разговаряли за мира. Казват, 
че императорът рекъл на Симеон: „Чул съм, 
че ти си благочестив човек и истински хри- 
Стиянин, но виждам, че делата ти никак не 
се съгласуват с думите, Защото на благо- 
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314, 4). 

58. De Symeonis interitu. Petrus, rex Bulga- 
rorum, pacem cum Romanis componit 

"Еубувто дё tò vipuxatita ха! оєоидс ровеодс Зу 
тр tbv Фоахфо» Эвиан, ко! удоша упс uéya 
xol xaránAqxrov, core ло 4 хоюа ка! ÉxxAmoíac 
бэтаудооъс каталодйуо:. 

честивия човек и на християнина е присъщо 
да приема мира и любовта, понеже бог е 
любов и се нарича така, а на нечестивеца 
и Ha безверника — да се радва на убийства 
и на несправедливо проливани кърви. Прочее, 
ако си истински християнин, както сме уве- 
рени, прекъсни най-после несправедливите 
убивания и безбожните кръвопролития и по- 
неже сам си християнин и се наричаш такъв, 
сключи мир с нас християните и не искай 
десниците на християни да се опетняват с 
кръвта на едноверци християни, И ти си 
човек и очакваш смърт и възкресение и въз- 
даяние. Днес живееш, а утре ще се разпад- 
неш на прах. Една треска ще угаси цялата 
ти надменност. И тъй, когато отидеш там, 
какво обяснение ще дадеш на бога за не- 
справедливите си избивания? С какво лице 
ще погледнеш страшния и справедлив съдия? 
Ако правиш това от жажда за богатство, 
то аз ще те задоволя до насита с това, кое- 
TO жадуваш. Само задръж ръката CH, прегърни 
мира, възлюби съгласието, за да заживеещ 
и ти мирно и безгрижно и християните да 
се отърват най-после от нещастията. Защото 
безбожно е те да вдигат оръжие срещу 
едноверци.“ Прочее императорът, като казал 
тези думи, млъкнал. А Симеон, засрамен от 
смирението и от думите му, се съгласил да 
сключи мир. Те се сбогували и се разделили, 
като императорът удостоил Симеон с вели- 
колеини дарове. Ше разкажа и за едно чудо, 
което тогава се случило и което изглеждало 
странно за онези, които знаят да тълкуват 
такива неща. Казват, че докато царете раз- 
говаряли, два орела прелетели над тях. Те 
дошли, приближили се и веднага се раз- 
делили, като единият отишъл към столицата, 
а другият отлетял към Тракия. Тези, които 
внимателно наблюдавали това явление, смет- 
нали го за неблагоприятна поличба. Те каз- 
вали, че двамата владетели ще се разделят, 
без да се споразумеят относно мира. А Cu- 
меон, като стигнал в лагера си, разказал на 
велможите си за разума и смирението на 
императора. 

58. Смъртта на Симеон. Неговият. наслед- 
ник Петър сключва мир с Византийската 

империя 

Тогава в Тракийската тема станало ужас- 

но земетресение и голямо и страшно про- 
пукване на земята, така че много селища 
и църкви били погълнати заедно с хора- 
та CHl. 

1 За описаните тук събития вж. ЛПродъгжителят на Теофан, откъс 30. 
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Ha 27 май, петнадесети индикт, умрял 
Симеон, владетелят на България, като оста- 
вил за владетел сина си Петър, когото имал 
от втората си жена, сестрата на Георги Сур- 
сувул, когото Симеон оставил и за настойник 
на своите синове. Прочее околните народи, 
като научили за смъртта на Симеон, замис- 
ляли да нападнат българите. А българският 
народ бил притесняван от голям глад и ска- 
калци и се страхувал OT нападение на ро- 
меите. Прочее, след като направили съвеща- 
ние, |българите| тръгнали на поход срещу 
ромеите и дошли в Македония. Но след 
това, като научили, че император Роман шял 
да излезе на поход срещу тях, Петъри Ге- 
орги тайно изпратили един монах на име 
Калокир, по произход арменец, който носел 
златопечатно писмо. Съдържанието на това 
писмо било, че те не само приемат мира с 

ромеите, но |искат| да сключат и брачен до- 
говор. Прочее императорът приел много ра- 
достно този монах и веднага изпратил в 
Месемврия с дромон монаха Теодор Авука 
и императорския клирик Родий, за да прего- 
варят за мир с българите. А те пристигнали 
и след като обсъдили взаимно това, което 
подобавало, отпътували по суша заедно със 
Стефан българина. След тях пристигнал и 
Георги Сурсувул и като дошли в Цариград, 
сключили мир. А като видели Мария, дъще- 
рята на император Христофор, много я харе- 
сали и писали на Петър да дойде незабавно. 
Когато пристигнал българинът Петър, импе- 
ратор Роман се качил на триера и дошъл 
във Влахерните. Той видял Петър и го при- 
ветствувал. След като си казали един на 
друг това, което подобава, те написали мир- 
ния договор и брачното споразумение. А на 
6 октомври патриарх Стефан отишъл в хра- 
ма на пресветата Богородица при Пиге 
заедно с протовестиария Теофан, Мария, дъ- 
щерята на император Христофор, и целия се- 
нат и благословил Петър и Мария. След 
като било дадено великолепно и богато уго- 
щение и били изпълнени блестящо всички 
сватбени обичаи, протовестиарият Теофан 
влязъл в столицата заедно с Мария, дъще- 
parta на императора. На третия ден от бра- 
косъчетанието император Роман дал разкошно 
угощение на пристана при Пиги. А понеже 
българите немалко настоявали най-напред 
да бъде приветствуван Христофор, а след 
това Константин, императорът отстъпил на 
настояването им и станало, както те иска- 
ли. А сдед като всички тържества около 
сватбата завършили и Мария трябвало да 
поеме пътя за България, родителите й я из- 
пратили до Евдомон. Те прегърнали дъщеря 
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317, 21). 

59. De coniuratione loannis Petri regis 
Bulgarorum fratris 
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ánéovuerv ó Ватдеђс тор uovagóv "одтуну, 95 

вувубив: робктоо, лоофдосе иёу Ds лотос ФА ро» 
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ой а лелофие» (рр. 320, 10—321, 2). 

60. Hungari Thraciam invadunt 
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Роиаудс дледе ато, unÓsvós фегофивуос уопиатос 
` x 4 лодс tujv aizuaAdvov dváoovco (pp. 322, 17— 

323, 3). 

1 За описаните тук събития вж. Продвелжителят на Теофан, откъс 3]. 

тия вж. Продолжителят на Теофан, откъс 33. 

си, пролели много сълзи и, разбира се, | стра- 

дали], загдето се лишават от милото си чедо. 

След като прегърнали и зетя си и я предали 

в ръцете му, те се върнали в двореца. А 

Мария, предадена в български ръце, Се ОТ- 

правила за България. 

59. Бунт на Йоан, брат на българския 
цар Петър 

Срещу Петър българина въстанал брат 

му Йоан заедно и с други Симеонови бъл- 

гари. Но те, каго били заловени, Иоан бил 

бит и затворен в тъмница, а останалите — 

предадени на тежки наказания". Петър из- 

вестил тези неща на император Роман, който 

изпратил монаха Иоан, бивш ректор, уж за 

да направи смяна с държаните пленници, 

а в същност, за да залови Иоан и да го от- 

веде в Цариград. Така и станало. Той се 

качил на кораба в Месемврия заедно с Иоан 

и пристигнал в столицата. Не много след 

това Моан хвърлил монашеското расо и по- 

искал да се ожени. Императорът му дал 

къща и твърде много имоти и жена от своя- 

та родина — Армениакската земя. Направил 

му и блестяща сватда в дома на кесаря. 

60. Унгарци нападат Тракия 

Първият поход на турките срещу ромеи- 

те станал на седми индикт през месец ап- 

рил?. Te нахлули до столицата, като пле- 

нявали когото срещнели в Тракия. И тъй 

патриций Теофан, протовестиарий и паради- 

наст, бил изпратен, за да ваправи с тях раз- 
мяна на пленници. Той получил много похвали 
от тях заради мъдростта и благоразумието 

си. Тогава и император Роман проявил вели- 

кодушието и человеколюбието си, като не 
щадял никакви средства за освобождаването 

на пленниците. 

2 За описаните тук събй- 



XII. ПСЕВДОСИМЕОН 

C условното име Псевдо-Симеон ce означава авторът на една хроника, която започва 
от сътворението на света и завършва до 963 г. Тази хроника била приписана на Симеон 
Магистър и издадена под негово име. Обаче по-късните изследвания установяват, че хро- 
никата на Симеон Магистър и хрониката на г. нар. Псевдо-Симеон са две отделни хроники, 
които са използували един общ първоначален извор. От този общ извор е черпил също 
Продължителят на Теофан. Псевдо-Симеон използувал ката свои първоизвори хрониките на 
Георги Монах и на Скриптор ивцертус. 

Хрониката на Псевдо-Симеон има компилативен характер. Предадените в нея сведения 
за българската история през IX—X в. са известни, общо взето, от хрониките на Лъв Гра- 
матик, Георги Монах, Scriptor incertus и др. Обаче той съобщава и някои допълнителни 
данни, като на някои места предава една разширена редакция на използуваните от него 
хроники. 

РЪКОПИС: Р « cod. Paris. 1712 (ХИ s). 

ИЗДАНИЯ: Theophanes Continuatus, Joannes Сотетіаіа, Symeon magister, Georgius monachus, rec. 
J. Bekker, Bonnae 1838. — Migne, PGr. CIX. col. 663—822. Дадените тук откъси ca взети от Бонското издание, 

КНИЖНИНА: H. Г. Преображенский, Летописнос повествувание св. Феофана Исповедника, Вена, 1912. — 
В. Н. Златарски, Известията за българите в хрониката на Симеона Метафраста и Логотета, CÓHYK, XXIV 24 
(1908), стр. 1—161. — B. М. Истрик, Хроника Георгия Амартола в древнем славянорусском переводе, I! [Ierpo- 
град 1922, 1—65. — Г. Острогорски, Славянский перевод хроника Симеона Лагофета, Seminarium Kondakovia- 
num V (1982), crp. 17 и сл. -- А. JE Каждан, Хроника Симеона Лагофета, BBp., XV (1959) стр. 125—134. 
Същият: ВВр. XVI (1959), стр. 275—276 — Moravesik, Byzantnoturcica, 1, рр. 270—273, 500—502. 

PSEUDO-SY MEONIS 13. ПСЕВДО-СИМЕОН 

CHRONOGRAPHIÍA ХРОНОГРАФИЯ 

7. Crummus conira Constantinopolim exerci- 1. Походьт на Крум срещу Цариград 
tum ducit | 

8. "Ало дЕ тб» uco то? ддс: déovtos nAQor 8. В дните на безбожния император 
ot BovAyagos ицдеуос абтобс блауибтос 1} койбот- Лъв! българите стигнали чак до вратите [на 
tog ёо tie лботие xal noujcos ó Кообиос Qv- столицата}, без никой да излезе насреща им 
от хота то #06 авто wder па Xovogc nóo- или да ги спре И Крум? според обичая си 
тус ок додоблонс xal curn по ка sic принесъл жертва вън от Златните врата MHO- 

го хора и добитък. |След това! потопил но- 

1 Лъв V Арменец (813—820). > Крум се явил с войските си пред стените на византийската столица на 
17 юли 513 г. За събитията срв. Златарска, История, 1, ?, стр. 270--275. -- Ostrogorsky, History, p. 178. 

22 Гръцки извори за българската история, V 
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ивгофтой,  дхаВваМивъов" ка! дубиообеу 0 даде 

бло тоў telyovs „Ô отароде оинову“. xal. абтоз 

Тобато фейуви" xal ёбеѓ)бутес̧ oi éveocrAtouérot ex 

тах Ócyuátor мотефйобаз биос roð Koorucv, xot 

ànoàlócavtsg aórüw rà Во s биоса» Žu nkú- 

уюса» абтду, адтдс 08 иоробтотос ёфлуєр els vov 
2 ^ 

Aaór атой. of 98 ЯМ toets émudodgoar бяло vr 

2 Тази църква се намирала на север от столицата. 

зете си във водата край брега на морето, 
омил ce, поръсил войниците си и приветст- 
вуван от тях, преминал между наложниците 
си, които му се поклонили и го възхвалявали. 
Всички гледали това от стените на града и 
никой не се осмелявал да му окаже съпро- 
тива или да хвърли стрела срещу него. След 
като изпълнил всичките си желания и при- 
щевки, той обсадил града и го заобиколил. с 
вал. Така прекарал няколко дена, като спляч- 
косал околностите на столицата и започнал 
да иска данък — злато, голямо количество 
одежди и известен брой отбрани девойки. 
Тогава Лъв свикал първенците на съвет и 
известил на Крум: „Сла на брега с няколко 
души без оръжие и ние ще дойдем с лодка 
през морето невъоръжени, ще поговорим и 
ще изпълним всичко, което си поискал.“ Ka- 
то поговорили за тези неща, те извели през 
нощта трима въоръжени мъже, скрили ги в 
някакви постройки в Гала! вън or Влахерн- 
ската врата и им дали поръка: „През време 
на нашия разговор с Крум ще ви дадем ус- 
ловен знак и вие, щом го забележите, излез- 
те и го убийте.“ На другия деп, когато бъл- 
гарите били около „Св. Безсребърници“? вън 
от града, Крум тръгнад към морето според 
условието с трима мъже: логотетът? му, 
Константин, син Ha Пацик, който бил избя- 
гал в България преди много години, и синът 
на Константин от сестрата на Крум. Че- 
тиримата се отделили от войската и, както 
било уговорено, отишли невъоръжени край 
брега на морето, без да подозират за засада- 
та срещу тях, Също и тези, които щели 
да говорят с Крум, излезли с хеландия от 
града и след като им била дадена честна 
дума, слезли от корада. Крум скочил от ко- 
ня и седнал на земята, а Константиновият 
син държал коня му, оседлан ис юзди. През 
време на разговора един от тези, който бил 
дошъл от града, именно Ексавул, дал знак, 
като закрил с ръка главата CH. Крум го BH- 
дял и скочил възмутен. И понеже конят му 
бил готов, той се метнал отгоре му с помощ- 
та на своите хора. Тогава войската от стени- 
те се развикала: „Кръстът победи!“ Крум се 
впуснал да бяга, а въоръжените мъже излез- 
ли от постройките и започнали да го пре- 
следват. Те хвърлили след него стрелите си, 
като мислели, че са го ранили, но той здрав 

и читав избягал при войската си. Останалите 

1 Тази местност се намирала по северозападния бряг на Златния рог. Срв. Janin, op. cit, p. 118—419. 
8 С византийската тигла логотет авторът тук предава съот- 

ветната българска титла и длъжност. Според Златарски, История, |, 1, стр. 273, бел. 1, поради важността на 

преговорите Крум вероятно е взел със себе си своя пръв помощник и най-добър съветник, какъвто е бил не- 

говият кавхан. За титлата логотет срв. Bréhier, op. cit. p. 301—303. 
грък, вероятно служел и като преводач при тази среша. 

3 Константин Пацих, който бил по род 
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ӧрт» ёу т yelavÓ(co. xai ó uiv доробвтис magav- 
tå ёофаут, Kovotarrivos дё xal б 1196 абтоб têr- 
TES Елайойцоог. 

Лод” об? тобто»  vevouéraw  Qvucüeig 6 
Кообнос вий етос т] глабою» ёилтоќоо xol xa- 
тастобра лета тдло’ xal добфиеуи &uswol £e 
холёнотоо” пйойс тах ixAgoíoc тас üvt(negar fg 
news, ueyá^as огойс, йс фиехаблос” Кот xoi 
Nieypógos xai Mizan? uolos ко та uoracujgu 
ха та лайфии коі tods olxovo xai тд поойотаа. 
xat #бутес sig тоу yuv Máuarta esicuar тд 
ёхеїое падина и tots fuouaxobe хоафтас, xoi 
tors жотас xaríxAoonr, nul тобс иойвдоис лицо» 
xui TOÀ седа тоб inzoógouíov, xal пдоон riv 
atyuaLooiar котвофава», ohuokns xal tà uw. 
xat Аут Th» upadaLaoc(ap той Хтео xol 
тү” Gro порта tà билоба xatéxavooyr, ко! си 
ttg ска molia Quorro. xol scar: то беби 
нё 0с 115 sóÀeec леос дуото xutézavcar rd 
dev тв Xevons пботус Pec той “Ретоп. xol 
отте cic то’ "Айбра zaríorgewar trò xeloe 
хйотес ис три véQvoar natéiarov огойт xui ad- 
хе дҳачиотблар. xc дот sis Dnyivpeiev naté- 
otoeyoy то ато? záotgor Роб той (éágove, xol 
теб ÉxxANG(OC xol robs оѓкоъс филйиосу. xul ue- 
та тобто то dac хоотоо” бласуор хотёвтоерау. 
xai ФАайотес гб tip пой "lHipaxisuc, ud дътос 
uérot вс avi» er, Orentquoay лфта та olx- 
мола та эте ве то» Jira хей TO AEE ve abus 
обвес. xul uera tote 8/дозтес «с "Puteoróyv 
хатботеера” ка! тото то ийотоо», ёилъсісаутес 
лата та ёр абтф оёхциста xol зас ёхАңоіос̧ xol 
хатисд баутес̧ ат а дабу nokér. xal дозтес elg 
то Пато» xáorgor stoop аёт пофрайвийгот, yov- 
га Дао» лой" xol ите" ѓсҳйсоутес tig адтб, và 
го лёта Ppowoloartes zai катаотойронтес дуӯд- 
Üor ве tòr “Аслоо”, xáciov Öv xul аётб, xai 
хатаотсёроутес моі тобто xal  Éunvegícartsg, мо) 
ётеса aleloa хйотоа, хо до» дас? дву дг пиво» 
дёха, xai «от до» sic và доң toO Гусь xal sógór- 
rez ёхєѓоё Agor пой» xovatóueror xal оукдду náv- 
та 10 корт vec бюфкис, холёсфаёау тойс дъбооб- 
лос, xai та кр vta eig пл 9сс, oiyualorsó- 
cayreg алёолемат “с Boviyagiar, xai упусхолстда 
лойда. xa komor дл до” xal sic tò ‘Еёанідар, 
xai ходи до? Еос "АВидог, кош ёуёхашрау ёл) 

797 г. и самостоятелно от 797 до 802 г. 
Рангаве (811—813). 
Ригий се намирала при дп. село Кючюкчекмедже ва Мраморно море. 
15 км западно от Ригион близо до вливансто на p. Атира в Мелас (Кара Су) 

` десто? 

1 Императрица Ирина управлявала като регентка поради малолетието на сина си Константии VI 
2 Византийските императори Никифор I Геник (802—811) и Михаил E 

3 Сиреч Босфора, наричан обикновено Xvevó». Cpe. Janin, Op. Cit, p. 437. 

трима били подгонени от хората, които били 
в лодката — логотетът бил убит на място, 
Константин и синът му били заловени живи. 

9. И тъй Крум, разгневен от станалото, 
заповядал на другия ден да опожарят и 
опустошат всичко наоколо. Като започнали 
да палят, те изгорили всички големи църкви 
вън от града, основани от Ирина, Никифор 
и Михаил”, също така и манастирите, дворците 
и къщите в предградията. Като стигнали до Св.. 
Мамант, изгорили там дворцитеиимператорски- 
те покои, изпотрошили колоните, задигнали 
оловните предмети, статуите на животни на 
хиподрума и избили всички пленници, а също 
така и добитъка. След. това минали покрай 
брега на Протока?, изгорили всички тържища 
в горния край, взели голяма плячка и отми- 
нали. Нападайки дясната част на града от 
изток, изгорили всичко вън от Златните вра- 
та чак до Ригий“. Когато дошли до Атираб, 
съборили тамошката крепост и моста, който 
бил извънредно хубав и здрав. После стиг- 
нали в Силиврия? и сринали наравно със зе- 
мята нейната крепост, а църквите и жилища- 
та опожарили. След това разрушили креност- 
Ta Даонион. Оттам отишли в град Хераклея, 
но не могли да влязат в града, а изгорили 
всички къщи край пристанището и околно- 
стите на града. След това стигнали до Ре- 

и сринади и тази крепост, като опо- 
жарили всичките й къщи и църкви и избили 
там много народ. Като стигнали до Панион!?, 
намерили крепостта защитена от голяма вой- 
ска; понеже не могли нищо да направят сре- 
щу нея, опустошили с огън и меч всичките 
й сколности и стигнали до Аспрон, също 
укрепен град. След като разрушили и опо- 
жарили и него, както и много други крепо- 
сти, те продължили да вървят десег дни и 
стигнали до възвишението Ганос“. Там наме- 
рили скрити много хора и почти целия до- 
битък на Тракия; избили хората, а добитъка, 
който бил многоброен, отмъкнали и изпрати- 
ли в България заедно с много жени и деца. 
След това отишли в Хексамил и стигнали 
до Абидос. После завили нагоре по Хеброс 

от 780 до 

4 Крепостта 
5 Крепостта Атира се намирала па 

6 До крепостта Атира, над бла- 
тистото устие на едноименната p. Атира, се издигал каменен мост, двете страни на който били защитени с по 
една каменна кула. Cpe. Jireček Неегѕігаѕѕе, 
между Хераклия (дн. Ерегли) и Атира. 
падно от Силиврия. ? Днешен Родосто. 
дн. Панидос, 
и свършва на Галиполския 
стояние. 

полуостров. 12 

. 98, 102. 
8 b». Хераклия (днешен Ерегли) ce намирал на Мраморно море, 3a- 

10 Панион — крепост в Източна Тракия между Родосто и Аспрон, 
^ Днешната планина Текирлаг, която върви паралелно със западния бряг на Мраморпо море 

Хексамил -- местност в околността на Цариград на 6 мили раз- 
13 Град на Малоазиатския бряг на Дарданелите. С тези думи авторът навярно иска да каже, че бъл- 

7 Днес град със същото име на Мраморно море 

гарите достигнали до мястото срещу Абидос ua отсамния бряг на Дарданелитс. 
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róv “Евоо» xol тўу дуо, xoi nárvra та каотоа xa 

réotoeyay бло ш000 EWS ueyáAov 85 тўс "Адога- 

уоолбћеос. xol вбобутвс TÙY ? Aĝoavoúnokee xoa- 

IUOVRÉVNY падехффиоа». xol  потоотес ÅUÉQAS 

лой ас xal итдёу (oyócavres ддо 100 леокофно- 

poU, отісоутес цаууаткд &oléíuovv tò xáovgov. xai 

dij отвиобфотвс, uù Ехоутвс Войдей» под’ xoci 

ànoteíoxorrec ToU иод, лаоёдоко»у ѓаътойс. xal 

Aaflóvrtec ор BoóAyogot uj» alyuaAcoíav mnócav tic 

лАђдос obcav ато ито» хо} лдоо ти» дло- 

"диви обтфу, uetd»ucov абтобс sic Вордуаоіоу 

PuerOc» тоб "lorgov лотацоб. xol тобтот убит» 

à Аёоттйс nóhews обн Едет, "aAA Вкодтев ths Ba- 

ой ас тооду. xal олбу фдаобутоу 10у 

&opráv Ёотереу tòr viòr офтоб шходу бута xai éztovo- 

uatóusvor Хоибӣттр, Дребойто Aéycw бте Коуота?- 

түрос xaAsivav xai т0? лєооођдғ эта Аабу ёх TÖV 

бгобооу nóAecY, ёобуєиову abroéc, пода а?то?с 

ейфпиђоо Абоута ха! Кожата 0», пишцобивкос 

тофс лост" Baoueóoarrag Люта ха Kowotavti- 

vov тойс "Гоабооус, ©v xoi tiy ОГовОО ÖVEVEWOATO, 

Воийвивуов ou Fun лой (Oz xoi abro xoi ye- 

vécu, кеойрииоз об wróc rhv Bovà)v ó 9205 za- 

vijoyvver, xówac tole zoóvovc абтой. 

10. Kai д Лоло» veyovóvos вОдЮи тоб 46005 

т увифи, хай vv лотаифу uj Bxóreor доо 

до, 827190 oi Войдуооон хаде } Skoolðnoo 

xdi àÀADóvrec Кос ` Aozaðioúnohy xal лєоасазтєс 

i» “Рома (norauóc 08 ofvos вой Ағубикуоѕ) пет 

gov даду лоду ха! HxuaAovsvoar айтду. xai лоб 

ro? ssoüco. abtobs пр aiyuaAcoóxr &yévezo. Ёєтд< 

лой с $uégag бита), xal дукобен 0 zorauóc ёу&- 

vero бс DáAoooa. xoi и) дуйиро. дътслвойоои oí 

BoóAyago: Фивах ђнё0аѕ в. xaréyorteg тір aig 

ualwolar. xol изрбойутес лду A£ovra той Boni- 

со ой лооовохе", 0098 TÄS xóleos; ФЕ ву 0008 

Алор: тойс виботайв» подс Войдеот. xol Голо? 

yevouérns süófas xal тоб zorauob ёлоттозђд буто, 

стос TOPS aiyuaAc rovc порєсиєћоса» ибо v- 

Ду xai лотос yégvgay, xoà 007105 éxíoaoar METÀ 

тўс aiyuaAooías бутот" био? дрдоб xai уъуаіх Оу 

ма) паб  xiuáóez v'. ДаВбәте ка! mårra та 

бифохозта ате», ?Аоцемотяма отоаудоиадатаоа 

xal уахоталута бледа ко! iuauouóv лоо» xal 

yakkunata, дрботоват плата s; tå; фидбаз, xdi 

Хавбутес adgas тах дубах айф» Bóas мой T00" 

1 Тези пленници били преселеяи 

Златарски, История, І, 1, стр. 277. 

Логотета, CóHYK, 24 (1908), стр. 31. ^ 

вероятно 
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и разрушили всички крепости от най-малката 

до най-голямата чак до Адрианопол. Те на- 

мерили града здраво укрепен и го обсадили. 

След като прекарали много дни в безуспешна 

обсада, те сложили метателни машинки и 3a- 

почнали военните действия срещу града. То- 

гава {жителите на града], притиснати, без по- 

мощ от никъде и умиращи от глад, се пре- 

дали. Българите взели всички пленници -- 

безбройно множество хора заедно с цялата 

им покъщнина —-и ги преселили в България 

отвъд река Истър. Докато ставало това, 

Лъв не издязъл от столицата, но държал по 

насилствен начин царската власт. Освен това, 

когато дошли коледните празници, той коро- 

нясал невръстния си син Самвагий, като из- 

лъгал, че той се нарича Константин. След 

това |събрал| оцелелите жители от различни- 

те градове и им раздал пари, за да ги накара 

да приветствуват Лъв? и Константин, под- 

ражавайки на предишните императори Дъв и 

Константин Исаврийци?. Той подновил също 

и тяхната ерес с надежда, че ще живее като 

тях още много години и ше стане прочут 

Ала бог осуетил неговото желание, катс пре- 

кратил дните му. 
10. Между другото, когато през зимата 

настъпили хубави дни и реките нямали много 

вода, българите излезли с тридесетхилядна ар- 

мия, облечена цялата в желязо. Ге стигнали до 

Аркадиопол? и като преминали Ригия (така 

се наричала реката), заварили там много на- 

род и го отведи в плен». Но преди да ape- 

карат пленниците, завалели проливни дъждо- 

ве, в продължение на осем дни реката при- 

дошла и станала като море. Понеже не мог- 

ли да я преминат, българите останали петна- 

десет дена, като държали и пленниците. Лъв 

бил предупреден да дойде на помощ, но не 

обърнал внимание на това; нито сам (той) 

излязъл от столицата, нито пък други изпра- 

тил на помощ. След това, когато времето се 

оправило и реката спаднала, българите на- 

карали пленниците да отсекат дървета и да 

направят мост. Така те преминали заедно с 

пленените, които били мъже, жени и деца — 

всичко на брой 50 000 души. Те взели и ця- 

лото им имущество: арменски покривки, по- 

хубави килими, много дрехи, медни съдове й 

натоварили всичко на колите. Като им взели 

всичките стада от говеда и овце, върнали се 

в днешна Южна Бесарабия между p. Серет и Днестър. Вж. 

— Същият, Известия за българите в хрониката на Симеона Метафраста и 

Лъв V Арменец. з Лъв V бил иконоборец. Той водил ожесточена 

борба срещу култа към иконите, следвайка примера Ha Mes Ш (717—-741) и неговия син Константин У Копроним 

(741--755). Срв. Ostrogorsky, History, p. 1? 

1 Аркадиопол -- днешен Люлебургаз. 

мата 813 г. Срв. Златарски, История L, 

Q—180. Д. Ангелов, История на 

$ Събитията 

1, стр. 278—279. 

Византия, София, 1960, стр. 291---292. 

се отиасят към края на есента или началото на 3H- 
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fara “от юу sig Boviyapíav. xal ó бдіхсос̧ fase 
Asócas xarà szapayogoow вой olte adros ВЕТ де» 
тўс nóAsce ngóc Вопдиау тп; oiyuaAooías оёте 
в оъс dzéíotsev. 

11. Аолду обу us:à табта üvrqgyyéÀn офу Ає- 
удуто» би 6 Кообиос ёотойтєруову дабу лой ovv- 
aÜooícac xal rovc "Айадвт zal ласа rdg rla- 
Вегас” подс Ób тойтия. mnagaoxsváte OÓvagógov éke- 
лд во» доуауй ve xai ungyoviuara ко! исууоика 
лациеувфботота, т0:180л005 ка! свтоовддотв xal 
уєАсуас xoi буулоо иЖиахаз, офоабойт тв ха! 
HoyAovs xai доууас, «ouoís tE ко! Ведоотданс, rv- 
обвойа те xai идовойа xai охооліди eis тд Ва- 
води ВЕ xal офвудбъос, лазта та итуоюйиота 
xara тфу влай Ево» подс то ЕТ” тр пой. Ел! 
го Óvuxóv дЕ иё0ос, фиоби, те пдд кота той 
ve(yovc vv DAaysorüw тофта лота Вобйвтои ngog- 
ayayetv và ипхауниота, Рода xai глоби, ota- 
BAiow Вдас иийдас дёма подс то Воотабси лото 
rà sgoAsyÜévra дозата, тадата ёл) диа фу, йс 
лоооётаёє ХИладах с содноодедетаз. тайта ахо?й- 
сас Aéíov, лёррос те xavaoxónovs xol надо» тих 
видеа, cvragooícag даи лой” ка теурітаѕ 
jotato ии Ево Евро” тегхос 0 rob  te(zovc 
тор Baysovivw. xówyac xoi тр? собдау тдотёѓо». 
xai добдиенов киса, ие) тедќбоаѕ, (va дер 6 
дед 6 диаонедабо»  foviàc ёдубу», адвтду koya- 
побв дабу xoi er DovAós doyóvrow, би ойх 
& vj ипхата xol uj Год одтбу oi Фодопло ðv- 
vavtal u подо, обла) той agos xaraAapovroc, 
сос paoi weg OÓuxocÜéívrez тўс olyuaAcoíag алд 
Воду ас, лай vij usyáAg mzéunt той пасха 9 

лобтоѕ Bovlyaglas ó Кооднос, 0 megiqnuuocs, 6 
тр» nóAw &26їу fovlóutroc, тёге той fiov $ygnoa- 
to доодтаж офауод с’ ös xol дтууоув» анато 
бувтойс дий тє тоб отоиатот xal TOY фоб» xai 
тфу та abroD xai ойто néppuier тру сре 

с абтоб ÈV xaxois. 

e 

12. 'Exogüsi; визу’ т® qgoorjuau п Дог, 

би обтдс хатёВадє tòr moÀíuioy, ОТД Deos, EEL- 
wer вс máoag tàs ұбоос одхоаз, атаууёЛат би 
єбооу тойс BDovàyáoovc Фууйс бутаз ts подвох, 
xai фа тўс фоозновос xat будда xoi да т 
дуфуйс uou тоЕвйойс rov лото” обтфу лаута 
длойжоа ботс xal да тр» лодфаоп" тайтр" дло- 
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в България; а несправедливо царуващият по 
божие опущение нито сам излязъл OT CTO- 
лицата да помогне на пленниците, нито 
други изпратил“. 

11. И тъй, след това на императора бид 
съобщен слухът, че Крум предприема поход, 
събирайки голяма войска, в която влизат и 
аварите, и всички славинии. Освен това той 
приготвил различни съоръжения от стенобой- 
ни мащини?, огромни метателни машини и 
други приспособления: тризъбци“, камено- 
хвъргачи, костенурки?, високи стълби, топки, 
лостове, копачи, овни, поставки за стрели, 
огнеметни и каменометни машини, скорпиони? 
за хвърляне на стрели, прашки и всякакви 
съоръжения против зъберите, за Aa могат да 
превземат града. Казват, че Крум искал да 
праближи всички тези машини до Влахерн- 
ските стени откъм западната страна на гра- 
да, където било стреляно с лък върху него. 
Той имал в оборите си 10000 вола, за да 
може да докара всички споменати съоръ- 
жения, като бъдат качени ва поръчаните за 
тази цел 5000 обковани с желязо коли. Ко- 
гато Лъв чул това, изпратил съгледвачи и 
като узнал истината, събрал голяма войска н 
много майстори-техници и започнал да строи 
друга стена вън от Влахернската, като Ha- 
копал и широк ров. Започнали да строят, но 
преди още да свършат, бог, който осуетява 
човешките желания, който съкрушава мисли- 
те на народите и намеренията на първенците, 
показал, че хората не са способни нищо да 
направят със своите възможности и сили. 
Според думите на някои пленници, който се 
спасили с бягство от България, още преди 
настъпването на пролетта, на великия чет- 
въртък пред Възкресение, вождът на Бълга- 
рия, славният Крум, който искал да превземе 
столицата, завършил живота си невидимо 
заклан: от устата, ноздрите и ушите му 
струели потоци кръв и така той в зло из- 
пуснал душата си. 

12. Лъв, като се .възгордял, като че сам 

той, а не бог е сразид неприятеля, изпратил 
съобщения във всички области и известявал: 
„Сварих българите близо до столицата и 
като умъртвих с моята смелост, похватност 
и съобразителност първия от тях, всичките 
погубих. И по тази причина нашият неприя- 

1 Император Лъв У. ? 'Elszólec се наричали подвижните бойни кули на няколко етажа, чиято BH- 
сочина обикновено стигала до височината на обсажданите градски стени. В долния етаж се поставял т. нар. овен 

(дървена греда с железен край, който напододявал овнешка глава), а в горните етажи се намирали метателни уре- 

ди и стрелците. Подвижни стълби съединявали отделните етажи. Cpe. Златарски, История, I, 1 стр. 41. 
4 Железни тризъбци, които се разхвърляли по земята и е известно точното устройство на T. нар. иатратка. 

ce маскирали, за да спъват конницата 
крития за войниците. б Скорпионите 

на неприятеля. 

били специални 

3 Не 

5 Костепурки се наричали подвижните дървени при- 
съоръжения за хвърляне на стрели и камънг, CD- 

стоящи се от един лост върху хоризонтална поставка. Чрез специален механизъм този лост се привеждал B HBH- 

жение, при което изхвърлял поставените на единия му край стрели нли камъни. 
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оха, фоб, 6 дудвобс қиб». кої taŭra иди negt 
тойто" Абувта 08 xoi фола» ойоатодвр ayya 
абйдсорои, tiv той #6ов fpaoriéwe xatáAvow: ebayye- 
A£ouérqy, xoi полос nzAéovow dxovornr ре оби. 
Яс тд» zawór xal тр боо» ànoygayáuevor (iy удо 
дехбти уфоа thc vruxtós) ёохбтсос ёдо» тр" дд 

‚ даа» (pp. 612,3- 619,2). 

2. Bulgari Thraciam vastant 

То «а Ва аётоб ФтеДебтноех б ёр дос nat- 
обот Meüó0tc, xal фото бло кеототегтав 

^Lyáuos ó ос kovovsalátos той Росо сгоофтсе 
то» 2  Boviyáocov су Oodxuv xal Mauzeĝoriar 
Agitouércyw, й Өғодобоа vazaxicra лбтраси тоб- 
TOUS TÄS фину отрови». 

21. "Ern тўс Окодбоат три Рав и» кохЕХОЕ- 
ons Боудо 6 бодро» Водъйраиас, yvyaixa ths rd 
Рона» радиа дкобойв посла», ÓnAot аёт 
хотай ва, таз озчикав ка spos Роцабоне дхотро- 
теба. фотидъдобуте of? айтф бт „ко Éué коте 
бой sbenoeas фупотойтеготов", za) Вл Coucr. xvoieb- 
ой oov. et dà ин, xal OËTOS ooD ssQiécoton тр? 
зъба dotógAor Pyovoo yoraïza ydo, QAA ovx (rópa 
Eyes tòr бттрдёта оо“ ди тобто uiv oiv xai ёф 
jovytaz Гивое ко TAS TAS AVGANG drevécotr сло- 
дас. (22) tütmom обу абе поет лед тоб uora- 
хоб Сжодамюи той Котфоой, поё ло об цоло 
тобто. ха! обтос дё дропишр ёх rovrov ларо» 
ясо те olxelas ддемр а «ахиебкопоео xat êr 
тў тоб Басіёос aDAE zateyoucrns ОНА tus xal 
родината надобое xol тур TOY Арионанфу тата, 
xal пр ле то кто» адб xol дода», ёле the 
£mavóÓov rác подс тбу üÓsAgÓv тетйууие", où де 
вале"  ÉxÜewdtovoa xoi ларохойобва ивайбоди 
лодс и» die niour, & ища?йтос тр фпота Ka- 

похпидуов stgóz тр» Фидена" ідеїу твгоз оёх Ао. 
дио? дё rv убооу £fmvsuovuirov туоухбода та 
"Pouatícr ga  6xsopatvav» (рр. 664,5—665,2). 

3. Bulgari christiani fiunt 

95. ТФ Ó' афтоб Ее Риотойтева Miyak ua 
Кооось да те уйс ха! доййдосце хата Говоо do- 

събитие 1 Авторът отнася това към 
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тел е мъртъв“ — твърдял той. Ho стига TOT- 
кова за това. Разказват, ue в същия час про- 
звучал и глас от небето, който известявал за 
смъртта на безбожния император и бил чут 
също и от много плуващи в морето. Запи- 
сали времето и часа на това съобщение (6e- 
ше десетия час на нощта) и най-после откри- 
ли истината. 

2. Българите опустошават Тракия 

Па единадесетата година от неговото уп- 
равление! умрял светият патриарх Методий 
и вместо него бил ръкоположен Игнатий, 
синът на куропалата на императора. 

Тогава българите опустошавали Тракия и 
Македония и Теодора, като изпратила войска, 
спряла техния напор. 

21. Когато Теодора още държала власт- 
Ta?, Борис, владетелят ua България, като чул, 
че жена управлява ромейската държава, CHOČ- 
шил À, че ще наруши мирния договор и ще 
тръгне на поход срещу ромеите, Тогава тя 
My отвърнала: „И мене ще намериш готова 
за борба, и надявам се, че ще те победи, 
Ако ли не, и така пак ще те надвия, защото 
ще одържиж победа не над мъж, а над же- 
на“ След този отговор той останал спокоен 
и подновил договора за приятелство. Теодо- 
ра изискала монаха Теодор Куфара, който 
бил пленен преди много време. А |Борис! се 
възползувал от случая и поискал да върнат 
собствената му сестра, задържана като плеп- 
ница в императорския дворец. Тя, която се 
била научила на четмо и писмо и била ус- 
воила християнското учение, изпълнена с 
боязън и вяра в бога, след като се върнала 
при брата си, не престанала да му говори за 
бога и да го увещава да се обърне към ис- 
тинската вяра, при все че той, пленник на безве- 
рието, дотогава не искал да види истината. 
Когато в страната настанал глад, той бил при- 
нуден да премине ромейските граници. 

З. Покръстването на българите 

25. На четвъртата година от царуването? 
си Михаил тръгнал на поход заедно с кесаря 
и по суша, и по море срещу Гоборис?, пред- 

единадесетата година от управлението на император Михаил Ш 

(842— 867), или, с други думи, към 892 г. Обаче той допуска неточност, като казва, че през същата година умрял 

патриарх Методий (843—847) и че на патриаршеския престол встъпил Игнатий (847--858 и 867--877). 2 Teo- 

дора управлявала като регентка на малолетния си син - император Махайл Ш от 842 до 856 г. Следователно: 

събитието, за което става дума в този откъс, трябва да се отнесе между 858 и 856 г. Общо за събитията вж. 

Златарски, История, |, 2, стр. 2—3. — Ostrogorsky, History, p. 194—197. 3 Михаил Ш започнал да yupa- 

влява самостоятелно през 856 г. Тук авторът неточно отнася похода на Михаил Ш към четвъртата година от 

неговото управление. Срв. Златарски, Известията за българите в хрониката на Симеона Метафраста и Лого- 

тета CGHYK, XXIV, (1908) стр. 57, отнася този поход към първата половина на 863 г. 4 Българският княз 

Борис. 



хоп Богров. тобто naórres oi  Boíiyagot 

dua ÔÈ хай hum тиибисо, Og По Boorujg iae- 
zL(noav xoi лоб тб» дуото” xai тие наж ла 
про юре като», Xowueroi тв yeríodot xol 
блотдоовойс то Вап? “Роиойру ўтђосуто. ó Ф, 
оов ToUrovs Ev тў пода думу» 2Валтоғу 
лотос zal тор доуота одтду Айдар, $muovóua- 
пе». 0$ els то дю” Рлостобрас дай Cwærgúpov 
Mefoóiov Asyouévov v» кооп xol фотолбдост £v 
tO) око адтоб уоартиш nenopey до zal ибо 

rhv ём пате tob yérovs ато? xeadawiorata ёла- 
удотвои, obs ната ток” ОМую» исталойвитоав, 
то’ to Üsíov отаоооб тбло" ёуибдто” лерфусов, 
луто &raparðor imoójos — Xucuavroíc. Ónlob xai 
tQ Daoust aeol упе да tò огехођедоц ë» toig 
ioo; rò пд дос tò алой, noóc c ха ё» ov 
роты бцоуовї» Фос xa тир будят» тот sig 
аёуаѕ qQvAárrew. 6 08 гвивифе dovoe, xul Эда 
хер бори» обоа» трихайта тру дло тйс „Удпойс, 
тис д) vórs бою" vvyyovofogc “Pauair те zal 
абтфу, дуо cs leBeltór, fuz ofuo хайвтеи Za- 
7000 пад” ačtořs (pp. 665,1 1— 666,7). 

4. De Petro Buigaro 

42. Ма роб” то паста влаоас 6 Ваойете 
цевта stoÀÀoU отоатоб Пер ву тф Ücnau 1б» Oga- 
хр», xoi DaoíAeos xarà тоб Kuicagoc диета, 
пош де êr тў Вот Mapwróg ô пдейдфос стой 

; 2; с ВАДА A ror 5 о ę xai 2^ufános $ уайВодв тоў Kaloacos xoi Ваодос 
с 18 ^ Ме by з ГА ла ` I f с B АА EN 4 ó аделфоѕ Задватот xoi Пётоос ó BoóAyogoc xal 

Га с 2 РА ЕЈ ^v > ræ ^p РА c Aécv ó "Аообоос ЗЕддеЙрос абтоб, Гобу те б 
А74дос xai Kewotravtivos 6 Тобоодв (p. 678,7—13). 

5. De Hadrianopoli condita 

"Qouito д5 ánó 'AZgrwvownólescs vi; Мамево- 
“ос, Tus лодтерои u&r "Орвотийс éxalstvo ёх "Oogéíorov 
108 "Ayauéuvovos, ós Сф хар бд rip npóc 
то’ потбоа Kloreuuvijo:gas додофомау тотту oiv 
Abyícup dmexrorueos Два  $Óxuéugvev, xal ду TH 
отувввов "Efioov "Aofov тв xai "Aorálov тфъ 
tay лотойб» AovcüuerOg tijs vóoov длу ахто 
Фа табтр" охобоицоас ёлі :p (др дубиол: xé- 
хакер. "Адокоос fè Коѓоао врхиотис ép uaour 
at» ueyaclórxc пбн» — "AdowmoD — uetaméxAnxtr. 
afry той ђиёоос zaga dvÓgóc сблетойс èv бодф 
Ф:Мллоолддеох отодйбетоа, унайсивуқ cas тб 
Аби, zag« ob toes notauol ёс шиоуйухеюу oiov 
поаба вто» диВошоу доо (рр. (686,16—687,6). 
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водителя на българите. Karo чули TOBA, бъл- 
гарите, които били измъчвани и от глад в 
същото време, били като че ли от гръм по- 
разени. Ге предварително се отказали от по- 
бедата без битки и сражения, поискали да 
станат християни и да се подчинят на ро- 
мейския император. Императорът ги довел в 
столицата и кръстил ги всичките, като Hape- 
къл техния предводител Михаил. Когато се 
завърнал в своята страна, той поръчал на 
зограф Методий да нарисува в дома му кар- 
тината на страшния съд и въздаянието. Това 
още повече предизвикало бунт всред целия 
му народ, който бил потушен с неголяма 
военна сила. И като носел на гърдите си 
знака на божествения кръст, той открито на- 
правил всички християни. Той известил на 
императора да му даде земя, понеже наро- 
дът му бил притеснен в собствените си земи, 
а освен това, че той и чрез вярата е навеки 
единомислен с тях и винаги ще пази мира 
ненарушим. Императорът посрещнал благо- 
склонно молбата му и му дал ненаселената 
по това време земя от Сидера, която била 
граница между българите и ромеите чак ло 
Девелт. Тази страна у тях носи името За- 
гора. 

4. За Петър Българина 

42. И тъй след Великден императорът 
тръгнал с много войска и пристигнал в тема- 
та на тракезийците, а пък Василий замислил 
заговор срещу кесаря. В заговора били: брат 
му Мариан, зетът на кесаря Симватий, бра- 
тът на Симватий Варда, Българинът Петър и 
неговият братовчед Лъв Асириецът, Йоан Хал- 
дос и Константин Токсара. 

9. За основаването на Адрианопол 

48. [Василий] произлизал от Адрианопол в 
Македония, който по-рано се наричал Оресгия 
от Орест, сина на Агамемнон, който, обзет 
от справедлива жажда за мъст заради ковар- 
ното убийство на неговия баща, извършено 
от Клитемнестра, я убил заедно с Егиста и 
напълно обезумял, но след като се окъпал 
там, където се сливат трите реки Хеброс, 
Арксос и Артавос, оздравял. Там той основал 
град и го нарекъл на собственото си име. 
Император Адриан, като разширил този град 
и го защитил с яки укрепления, променил 
името му на Адрианопол. Този град отстои 
на три дена път за един бързоходец от Фи- 
дипопол, разположен на планина Хемус, къ- 
дето трите реки вливат като че ли в един 
басейн буйните си води. 
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6. Symeon contra Romanos exercitum ducii 

Хоифиобдас д2 6 Ваодеос от! дъуато: tob 

Zaoúrča лоохеи бета: адтду Ваойголатова, айтдс 

хагоуруйсас tò Oroua. Хоиефу 6 дохо» Воъйуа- 
pias дкотратеба кота “Роршеоу, кой лодкиудеіс 

лаой тб» Тобохо» па, xal лдоа j aixuaAo- 

ха ġyogdoðn ларй vob ваайвов. slra лай toś- 

ле robe Тойохоис, «al пета airýoews дуахаиђӣує- 

та тофс aizuaAdxovs, xoi mow? «ѓор. xol utt 

ФМуо» дуатоалеоце ла» 106 signrus yiveta лд- 

Asuoc с tò Воодуаобртуоу, ка! тоояйя дуиооѓас 

YEVOUÉVNE лбутес длодорто, xal 6 лоотореотао:о 

деддорос (рр. 701,20— 702,5). 

7. De Haemo, Mesambria Midiaque 

Meonufoía ó8 5 лой — Mejrefota, йло то? 
Máuyov Opqxóc vob tarne oixícayroc xai Воіа то 
поо@ чо Өоахб» пойона Aeyousvor подс дё тд 

Xopgaóíoreoov МғеоңиВоѓіа уб” дроиасети. Аѓиоз 
бло туос дусовйбутос éxeioe де ‘Новий xa 
tòr tónov афифбактос дхоотёмоу дЕ don „Фойице. 
Miósa ànó Мкдує ce Атоо Üvyaroós хатоуо- 
идота. XwÀofoía алд ХАсос 100 Өоахб" Вис 

кос, бот abri бое» (p. 706,12--18). 

8. Symeon pacem Romanis proponit 

3. Aniol Хъивфи 6 doycv ts BovAyooíae та 
zaol вођу vp 'ÁAAsfuüvÓou xal тоб quAoqporeto- 
до ador za пибойи хадалво xoi n? Дёотос 
тоб Вис/вов. б 08 дума zal бфоообт огржвато!- 
nevogs ducc тоб побоВеқ #36лещуг», длейо?с 
то» Xvusdm хоталідіоооу. мо ка ката Xowuordàv 
6 NFveusówv кота (p. 717,13—18). 

1 CT. e, маджаряте, които византийското правителство 

6. Симеон се отправя на поход срещу 
ромеите 

А императорът, като се влюбил в Зоя, 

дъщерята на Зауца!, провъзгласил го за Ba- 

силеопатор, като създал за пръв път тази 

титла. Владетелят на България Симеон се от- 

правил за поход срещу ромеите, но бил на- 

паднат от турките и победен и всичките 

пленници били откупени от императора. 

След това Симеок пък разбил турките, H8- 

искал и получил обратно пленниците си и 

сключил мир). Малко време след това мирът 

отново бил нарушен и се почнала война при 

Булгарофигон*, при която войската била по- 

головно разбита и всички загинали, а също 

и протовестиарият Геодор. 

7. За имената на Хемус, Месемврия 
u Мадия 

Месемврия се наричала преди това Мем- 

неврия от нейния основател тракиеца Mem- 

нос и „вриа“, което у пякои тракийци озна- 

чава „град“. Но за по-голямо благозвучие 

се нарича Месемврия. Хемус е (получила име- 

TO си) от някой, който бил убит там от Хер- 

кулес и мястото било обляно с кръв. Това 

е най-високата планина в Тракия. Мидия била 

наречена Така от Медея, дъщеряга ка Аетос, 

а Силиврия от тракийския цар Силиос, който 

х основал. 

S. Симеон предлага мир на ромеите 

3. Владетелят на България Симеон напра- 
вил на Александър предложение за мир, ка- 

то му обещавал да бъде благосклонен и да 
го почита, също както било при император 
Лъв. Ала той, обладан от глупост и безумие, 

позорнс изпъдил пратениците, обсипвайки 

Симеон със заплахи. Затова и Симеон се от- 

правил на поход среду християните. 

пзпрағило срещу България. 2  Маджарите 

ограбили п опленили цядз Сэвереизточна България и стагнали ло Прослав. Но преди да напуснат България, 
с 

rA те се обърчали към HMEPSDaTODGO C предложение да откули от ТЯХ илонеленпото българско цаселенцие, Молбата 

им била изпълнена. Срв. Зламареки, История, 1, 2, стр. 232—333. 
Като предварателно ус 

обмяца па пленниците между двете страки. Срв. Златарски, 
гария и Византия към края на лятото на 895 г. 

Този мир бал сключен между Бъл- 
звие на мара било изтькнато да стане 

стория, i, 2. стр. 501. - 302. 1 Вторият поход 

ва Симеои срешу Византия се отнаси към лятото ка 896 г. Името Вулгарофигон се отъждествява обикновено 

със старото Burtudizus (лнешен Бабаески в 
бел. 2. В. 
сборник 25 (1956), № 3, стр. 48, сл. 

Източна 

Тепкова-Занмова, Крепости и укрепени градове 
— Moravesik, Dyzantinoturcica, 1 (1958), p. 106. 

Тракия) Срив. Златарски, История, Ь 2, стр. 318, 

в първата българска държава, Воейно-исторически 
5 Първата част на това 

обяснение има характер ne легенда. Отпосно думата реа и лосега се приема, че тя означава град, Срв. Д. Дечев, 

Античното име на Несебър, ИИБИ, 5 (1954), 368. 

градовете Мидия и Силиврия. 

6 Авторът дава наивно обяснение на името Хемус (fuos). 

като го сближава с подобната по звукосъчетание дума afua кръв. По съшия начин обяснява той имената на 
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9. Symeon contra Constantinopolem exerci- 
tum ducit 

5. Fø дё Aóyoóouo umi Хонеў" ó ВойАуа- 
poc oov ддс pops хаос аве тур Коуотаутъобто- 
Aw, ха) yápaxa nzepiépaAsv дло дадйосус eis Ва- 
Задай», Во: изтвоюов (0r апеюотуи ÔÈ тр ёх 
ro? Лаос xai ту On4cor и то» nsgupóAcw 
дорай а тб» #лідоу ànooquAsc ёр vp `ЕВдбиф 
флёотоере», eloqvixdc алоудос аснодивъос. rv дё 

ёлитобло» thr ор” ácusréotava блодебанёуо», 
д‹бооқ TE duérgow HAL исиотоия фАорооууђћтес̧ 
Фъшвф» ий oi roítov viol cic uv а» gay 
ёлёотеро». 7. Той ðe Boviyáoov Z£vusám тр Ood- 
хр. Ийсойвуоъ, ђтцоото Чожвунв 6 Воуйѕ лотоі- 
sios vyeréoQat zal хат автоб ток  dla:twáxovs 
драува" дфой те kapor dattes, ка! óunpoove про- 
уе” & тў zóÀe, ovrüecuévow vOv Нотгойишт ne- 
обои ха róv Z£Xvusecov хаталойвийощ. 9. To 08 
Уелтвивокр wart, ivóuawvoc у, Поухоатобкас ó 
"Аоидчнос ти" "AógiaroézoA тр Хит лоодЕ- 
Órev. нет оё лой ĝe óneotálg Ваойвос 6 na- 
Tolos иста дбра” лолА®», xa аве афт 
(pp. 721,10—17; 729,14—-18; 723,3—6). 

10. Romani apud  ÁAcheloen cíades accipiunt 

10. Рур хата Хиоцоато» £xagow тоб Хриефъ 
BAéztovoa Zr) BovAeésvat ueta тфо ву та ahiáyior 
xai etonvim uera vOv " Ауаопта» деалодбеастви, дале - 
ойса: ÔÈ лазта zóv TÄS фиатой з отойтд” подс TÒ хоха- 
лойкийоо то» Хрис». алеотайя обу 2 тӯ Хосе 
лоб tò лотос åiiáyor Гостун natobaos 6 ° Pa- 
рәс xai Mizahi ó Тогаойс. và Üé£uara дё лфуто 
фи опитофиеуя noos rv Өобхр дълводов», Л&оу- 
tog ноуіотоор тов Фохй Oousotxov тпуубэоутос, 
© дубы иб Ло» ў moraux) фодупак rgooavé- 

хато. of оду o:gatgyol xal боуоутес cárvec тру eic 
асус Óguóvotav Здлоф(уротва & roig uuo 
Еос соцодат xal той бохо) vevonuévov scauvorgarei 

ЗЕфоицой.  noyzor дё тоб иё» таунатос tæv хоть 
во» ‘Гобтис ó Годфри”, тоб дё bxarávov тоб 
Маооблр бе "Pouavóz дР 0 ”Аоугодс čorpatýye 
хо! Асо ó ддЕйрос алой xai Ваодас ó Фондс, 

ос ovri» xoi ó МЕМас ива vOv "Aoueriow. ov- 

уби дг хай Koworavrivog латобхюс 6 Лір Asóvuoc: 
ue 

céppovAos абтф & лас rols дуңхоро áw. иті 
42 Aéyofoup х Слачиносаж s 6 móleuoc истай? 
Boviyágcov te xoi оноо» подс v Ayekow no- 
таи опухехобтцтси xol а та тоб ог хонота, 
уПета офаун ota. È auovros об уёуоуєу. А» дё 
ó orë iv Meceufgía до феуду. Фофауй дР 
лоос tols Фос r тр тоб stoAÉuov ovufoAg Kov- 
orayvrivoc 0 Дар хор 'Loárrgg б Podyov xat ФА Лов 
го» doxórror ixavot. алеотайн Óà "Роцакдс aat- 

28 Гръпки извори За българската история, V 

9. Походът на Симеон срещу Цариград 

През месец август Симеон Българинът 
нападнал Цариград с голяма войска и 
окрилек от надежди за сполука, го оградил 
с окоп от море до море. Ала отчаян от без- 
численото множество, от оръжието и от здра- 
вината на крепостните стени, той отстъпил в 
Евдом, като поискал да сключи договор за 
мир. Настойниците приели мира с най-голяма 
радост, а Симеон и синовете му, обсипвани 
с безбройни и големи подаръци, се върнали 
в страната си. 

Когато българинът Симеон опустошавал 
Тракия, Иоан Вогас поискал да стане патри- 
ций и да повика срещу него печенегите. Той 
отищъл C подаръци при тях и се върнал в 
столицата със заложници, като печенегите обе- 
щали да минат границата и да нападнат Симеон. 

През месец септември, трети индикт, ар- 
менецът Панкратукас предал Адрианопол на 
Симен. He след дълго време бил изпратен 
патриций Василий с много дарове и той от- 
ново превзел града. 

I0. Норажението на ромеите при Ахелой 

Като виждала надменността на Симеон 
срешу християните, Зоя решила заедно с уп- 
равниците да сключи договор за мир с ага- 
ряните и да прекара в Европа цялата източ- 
на войска, за да подеди Симеон. За сключ- 
ване на мира бил изпратен в Сирия патриций 
Иоан Радинос и Михаил Токсара. Всички 
войски, наградени, били преведени в Тракия. 
Тогава доместик бил магистър Лъв Фока, 
който бил надарен повече с храброст, откол- 
кото с военачалническа мъдрост. И тъй всич- 
ки стратези и началници скрепили своето еди- 
нодушие с клетва за вярност върху честния 
кръст и след като била положена клетва, те 
тръгнали на поход с цялата войска. Йоан 
Грапсон, син ва иканата Mapya, прелвождал 
отреда на екскувитите. Военачалник беше Ро- 
ман Аргир и брат му Лъв, и Варда Фока, с които 
бил Медиас с арменците. Участвувал също и 
патриций Конставтин Липс заедно с Леонтий, 
който бил негов съветник във всички подходя- 
щи случаи. На 20 август, пети индикт, започнала 
войната между българите и ромеите, като се 
завързало сражение при река Ахелой. И (та- 
кава била божията присъда) настанало тако- 
ва клане, каквото отвеки не е бивало. Вое- 
началникът Лъв се спасил с бягство в Ме- 
семврия. Б самото сражение паднали между 
другите и Константин Липс и Иоан Грапсон 
и мнозина други от началниците. Патриций 
Роман, друнгарий на флотата, бил изпратен 
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oíxoc ко дооууудоос vOv ло UOV изт лото тоб 

orólov dy và Доро Вірю потайф Borüijoor Aéovu 76 

Фохе 4440 xai ? Ioárrgc 6 Воуйѕ катауауйт Lare 

váxovc, Фе вози, кейвъодбутос тоб Ógovyyagíov 

* Роцатоб долгодови. eis. иЯхас д2 ZA Óvvoor, бобутес 

обтофс oi Поабсифков ovaciáLorvas блвудотоах eic та 

га. тоб д2 лойвиоъ ўд) тё20с Laflóvroc, ка! блоотов- 

зразтос iv тў nóÀe тоб те" Роша»об ха! той Doy, 

xar атиф» ёхбтоєу ў лба, xol sis тоообтоу xiv- 

дъуот тд» ðoovyyágor “Роше” sepéovoar, OTE 

rjv та’ ӧрдодио” arégnow хатаджоаобтус, Os 

диейва, ий дот Óà xuxovoyig и далеойоов rovc 

Hurtwázovs pnôè тойс фебуоутос “Pauuilovg въ vois 

лос ёлодёхасдо. xal тобто бу ёлелбудви, в? и 

лаой Коотатбоу лоторіоо то? Гоуубіт zal 

Утефатои  uoy(orpov лол  Óvrauévcv лаод тў 

Адуоуотр тд тў хасади avetoóz n. 

(11). То» 0$ Boviydgov НЕО tis TOLES 

rouitvoárrow 098 Aéow ó дос và» GX0À0Y 

Nizoigog б vióc айтой xal Чежртув #т0:06:40- 

вс Котообот дна nieloro дабу xai tj зими 

мато ёлипеобутоу obrois TÉNY Bovàyáocow már- 

бодзт длобдоуто (pp. 723,13—725,8). 

11. Rentaces fugam іп Bulgariam parat 

20. “Редки 6 “Ehiaðixòs патоодоиая  yeróue- 

voc, ёлеї лата та 108 потодх #ошо хо tij лӧ- 

а лоообфеуву, éxelüev зрєъдеїѕ yougàs ovoxeráoas 

лод Boviyaoíar dmogvyeir Фиг в». коотудес об” 

robe дойодио!< Зообоавта: (p. 732,5—8). 

12. Bulgari vicina Constantinopolis vastant 

21. Ка лай» oi Вобдуаоо ибжи Катастотао»» 

ézelaívovo: пета riv ro? dovaxós 'Aópaléorov те- 

Aevi. пообд та 110905 боиёоиноз тб» GYOÀ(GDY 

6 той "Aoyvoot, xoà uzor Ospuoxóhsos ниета ту 

vaypárow 200» длботвйв Mizahi три той Акооойе 

viov rob; Bovlyáoovs котаохолпоонта. б дЕ алоо- 

блл тф abt» вилвоф? ло до? ву ту Bovk- 

yáowy dveiÀev, xai abróc 08 zÀgyes Ev tH пой 

elocA Dv дтейе viov. 
99. Пад "дё pésta Gufovii xarà Poyuavo? 

ло " Avaovaot.v. yervaouérg баква оо xai Өеодо)- 

ођтор холаљмітот хей ђиттоѓіоо zocomororaoéo тоб 

віймоб xal йо” туб», Оз Ónüev Елво Kowarar- 

трон Вос ос Фусотбдиетос. ё вууђ буте гр цаа”, 

мо rim uéogr дед буте соодо». (23) т< 

товайтис 98 лоофрдовож Aafióuevos “Ропатоз тд» 

Вас во Kwvorarivov Рлойфатев xal дейтеооу ватот 

хаботпа. лит Оби хотойтеготен Bociyapot ии 

c цялата флота по река Дунав, за да помог- 

не на Лъв Фока. Изпратен бил също така я 

Йоан Вогас да доведе печенегите, както вече 

бе казано, който трябвало да преминат Ду- 

нава по заповедта на друнгария Роман. Оба- 

че военачалниците се спречкали и печенегите, 

като видели разприте им, се върнали в стра- 

ната си. Войната вече се свършила и Ро- 

ман и Вогас се върнали в столицата, но 

градът се опълчил против тях и друн- 

гарият Роман се изложил на голяма опас- 

ност да бъде осъден на ослепяване, по- 

неже с нехайството си или по-скоро със 

своята злонамереност не прекарал печенегите 

и не приел бягащите ромеи в своите кораби. 

И това не би го отминало, ако присъдата не 

била отменена със съдействието на патриций 

Константин Гонгил и магистър Стефак, който 

имали голямо влияние пред императрицата. 

11. Когато българите настъпили чак до CTG- 

лицата, срещу тях излезли дуксът на схоли- 

Te Дъв и неговият син Николай и хетериар- 

хът Йоан с многобройна войска при Ката- 

сирти. През нощта българите ги нападнали 

ненадейно и всички |ромей| до един загинали. 

1i. Рендакис се готви да избяга 

в България 

20. Рендакис от Елада, който убил баща 

си и разграбил целия му имот, избягал в сто- 

лицата и оттам, след като приготвил фалши- 

ви писма, възнамерил да избяга в България. 

Обаче бил хванат и ослепен. 

12. Българите опустошават околностште 
ua Цариград 

21. Българите отново настъпили до Kara- 

сирти след смъртта на дук Адралест. За 

доместик на схолите бил назначен Пот Аргир. 

Когато той пристигнал с войската при Тер- 

мопол, изпратил Михаил, син на Моролеон, 

да разгледа стана на българите. Той нена- 

дейно попаднал на един техен отред и избил 

много българи, но и самият той бил ранен и 

след като пристигнал в столицата, издъхнал. 

99. Отново се донесло за покушение сре- 

щу Роман, което щяло да бъде извършено 

от сакеларий Анастасий, китонита Теодорит, 

ковчежника на частното императорско съкро- 

вище Димитрий и някои други още; те уж 

щели да се борят за император Константин, 

но били издадени и бити, а след това били 

прекарани по главната улица и изпратени на 

заточение. Роман се възползувал от този слу- 

чай, за да отстрани от върховната власт им- 

ператор Константин и да го остави на второ 

място След себе си. И тъй българите пак 
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излезли на поход и стигнали до Манглава. 
Като научил това, император Роман изпратил 
ректора Иоан заедно с Лъв и Пот Аргир и 
достатъчно войска с тях, съставена от тагми 
и хетерията. Между тях бил патрицият Алек- 
сий Муселе, друнгарий на флотата, заедно с 
войската си. Те разположили войските си в 
равните и ниски места при Изворите, а бъл- 
гарите се появили отгоре и ревейки страшно, 
се нахвърлили срещу тях с голяма сила. Рек- 
торът веднага избягал, а Фотий Платипод, 
който го защитавал с оръжие в ръка, бил 
убит. От останалите едни били убити, други 
загинали в морето, а някои пък били взети в 
плен. Аргирите се спасили с бягство в кре- 
постта. Българите, без да срещнат никаква 
съпротива, изгорили дворците при Изворите 
и опожарили целия Стен. През месец юни 
българите отново дошли до палатите на 
св. Теодора и като ги подпалили, оплячкоса- 
ли околността. И пак се завързало сражение, 
в което ромеите били надвити. А пък Сак- 
тики, който извършил много подвизи и убил 
много неприятели, като не могъл да устои на 
множеството, побягнал смъртно ранен и по- 
ложен във Влахернската църква, веднага из- 
дъхнал. 

19. Симеон превзема Адрианопол 

Симеон се разположил с цялата си войска 
при Адрианопол и здраво обсадил града. По- 
неже силен ғлад измъчвал ромеите и OTHH- 
къде не могли да се снабдят с храна, те се 
предали с военачалника си на българите. Той 
бил син на Моролеон или по-скоро, за да се 
изразим по-точно, на Тимолеон и бил превъз- 
ходен мъж във всяко отношение и особено 
прочут с военните си подвизи. Той проявил 
голямо геройство спрямо българите. Симеон, 

след като го заловил, го подложил на хиляди 
мъчения и най-после го убил. Като оставил 
българи да охраняват града, се оттеглил. 
Като чули, че ромеите готвят нападение сре- 
щу тях, те се оттеглили, като изоставили 

` града, така че той отново минал под властта 

на ромеите. 

14. Преговори за мир между Симеон 
u Роман 

През месец септември, втори индикт, Си- 
меон Българинът отново настъпил с цялата 
си войска срещу Цариград, оплячкосвал, опо- 
жарявал Тракия и Македония и опустошавал 
и разорявал всичко, като стигнал чак до Вла- 
херните. Тогава поискал да бъдат изпратени 
при него патриарх Николай и някои други 
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велможи, за да преговаря с тях за мир. Про- 
чее били взети заложници и ог двете страни 

и патриархът, патриций Михаил Стипиот и 

парадинастът на император Moan Мистик 

излезли (от столицата). Защото вече ректо- 

рът Иоан бил наклеветен пред императора и 

бил подстриган за монах. Те разисквали със 

Симеон относно мира, но той пожелал да види 

император Роман. Като чул това, императо- 

рът много се зарадвал. Защото той жадувал 

за мир и за прекратяване на кръвопролитията. 

И тъй той изпратил да построят на брега 

Космидион една много устойчива скеля в мо- 

рето, та императорската триера, като пре- 

плува залива, да пусне там котва. Заповядал 

да я оградят от всички страни, а в средата 

да направят една беседка, където щели да 

се разговарят помежду си. В това време Си- 

меон изпратил да опожарят храма на пресве- 

тата Богородица при Извора, построен от 

император Юстиниан, и цялата околност, от 
което било явно, че той не желаел мир, HO 
мамел императора с празни надежди. Импе- 

раторът отишъл с патриарха във Влахерна, 

Влязъл в светата Ракла и като протегнал ръ- 

цете си за молитва, паднал след това ничком 

и обливайки със сълзи свещения под, молил 

пречистата Божия майка да смекчи непре- 

клонното и неумолимо сърце на надменния 

Симеон и да го склони да сключи мир. След 

това извадил от кивота свещения омофор на 

пресветата Богородица, излязъл от храма и 

пристигнал на определеното място. Тогава 

било девети септември, петия ден OT седми- 

цата. В четвъртия час на деня пристигнал 

Симеон, следван от безчислена свита, разде- 

лена на много отреди, едни от които били 

със златни щитове и копия, други със сре- 

бърни щитове и копия, трети украсени с вся- 

какъв вид оръжия и всички облечени с же- 

лязо. Те заобиколили Симеон и го приветст- 

вували като император на ромейски език. 

А всички членове на сената, застанали на сте- 

ните, гледали какво става. Тогава човек MO-. 

гъл да види наистина царствения дух и ве- 

личието на императора и да се възхити на 

непоколебимото му сърце и самообладанието, 

понеже той не се уплашил, не паднал духом 

и не отстъпид при вида на тази толкова го- 

ляма сган от неприятели, а излязъл така спо- 

койно, като че ли отивал сред събрание от 

приятели и едва ли не бил готов да даде на 

враговете душата си като откуп за своите 

поданици. Прочее той пръв оташъл на спо- 

менатата скеля и очаквал Симеон. След като 

били взети заложници от двете страни и бъл- 

гарите внимателно претърсили скелята да 

няма някъде някаква измама или засада, 
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Симеон слязъл от коня сии се приближил до 
императора. Те се прегърнали един други 
почнали да преговарят относно мира. Казват, 
че императорът се обърнал с тези думи към 
Симеон: „Чул съм, че си бил благочестив чо- 
век и истински християнин, но виждам, че 
делата ти не отговарят на думите. Свойст- 
BeHO е наистина на благочестивия човек и ка 
християнина да обича мира и любовта, за- 
щото боге и се нарича любов, а на небла- 
гочестивия и на неверника е присъщо да се 
радва на клането и на проливането на невин- 
на кръв. И тъй, ако TH си истински христия- 
нин, както сме убедени, спри вече несправед- 
ливите убийства и безбожните кръвопролития 
и сключи мир с нас християните, тъй като 
и ти си християнин и се наричаш така и не 
позволяваш да се опетняват десниците на 
християни и кръвта на техните едноверци 
християни. LÍ самият ти си човек, който очак- 

ва смъртта и възкресението, съда и въздая- 
нието и днес си жив, а утре на прах ще из- 
тлееш. Една огненица ще угаси всичката ти 
надменност. Прочее, като напуснеш този свят, 
как ще се оправдаеш пред бога за непра- 
ведните убийства? С какви очи ще поглед- 
неш страшния и справедлив Съдия ? Ако си 

жаден за богатство, аз ще те задоволя до 
насита. Само спри десницата си, полюби ми- 
ра, обикни съгласието, за да живееш и сам 
ти живот мирен без кръв и без грижи, a и 
християните най-после да си починат от беди 
и да престанат да убиват християни. Защото 
безбожно е да вдигат ръка срещу своите 
едноверци.“ (30) След като казал това, импе- 
раторът млъкнал. А Симеон, засрамен от не- 
говото смирение и от думите му, се съгласил 
да сключи мир. И тъй те се прегърнали и се 
разделили, след като императорът в знак на 
приятелство обсипал Симеон с великолепни 
дарове. Ще разкажа и какво станало тогава 
като поличда и нещо необикновено за хората, 
които знаят да тълкуват тези работи. Казват, 
че докато императорите се разговаряли, над 
тях прелетели два орела и като изкрещели, 
‚доближили се един до друг и веднага след 

това се разделили, като единият от тях хврък- 
нал към столицата, а другият към Тракия. 
Хората, които обръщат голямо внимание на 
подобни работи, отсъдили, че това е лоша 
поличба. Те казвали, че двамата ще се раз- 
делят, без да са се споразумели относно ми- 
ра. Симеон, като пристигнал в своя стан, 
разказал на своите велможи за мъдростта и 
смирението на императора и превъзнасял с 
похвали неговата външност, мощ и непоколе- 
бимия дух. 
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16. loannes Petro insidiatus est 

°Елёдғуто Поют BovAyágo Тобу ó ддей- 
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15. Мар между pomen и българи 

33. На двадесет и седмия ден от месец 

май, петнадесети индикт, астрономът Йоан ка- 

зал на император Роман, че статуята, която 

стои над колонадата на хълма Ксиролоф ие 

обърната към запад, е на Симеон. „Ако À OT- 

сечеш главата, B същия час ще умре Симеон.“ 

Тогава императорът изпратил през нощта хо- 

ра, които отсекли главата на статуята. И в 

същия час умрял Симеон в България, след 

като провъзгласил за владетел сина си Петър, 

роден от втората му жена. А Михаил, който 

бил роден от първата му жена, подстригал 

за монах. А братята на Петър -- Йоан и Вениа- 

мин — донесли българско писмо!. (34) А окол- 

ните племена —- хърватите и другите, — като 

се каучили за смъртта на Симеон, решили да 

се вдигнат срещу българите. Понеже голям 

глад едновременно със скакалци морел Бъл- 

гария, те още повече се страхували от нахлу- 

ването на ромеите. Затова тръгнали на NO- 

ход срещу Романия и опустошили Македо- 

ния. Но като чули, че срещу тях излиза им- 

ператорът, българите се замислили за мир H 

изпратили някой си монах на име Калокир, 

арменец по произход, който бил посрещнат 

много любезно от императора и обезпечил 

мира, като поискал да бъде дадена на Петър 

дъщерята на император Христофор Мария и 

писали на Петър да пристигне. И тъй маги- 

стър Никита, тъстът на император Роман, бил 

изпратен да го посрещне и да го доведе в 

града. Като стигнали BbB Влахерните, импе- 

раторът излязъл насреща му и го прегърнал. 

След като се разговорили за необходимите 

работи, те подписали мирния договор и брач- 

ния съюз, поканвайки за свидетел протове- 

старий Теофан. На осми октомври Петър и 

Мария били венчани от патриарх Стефан в 

храма на пресветата Богородица при Изво- 

pure. След като всички обреди били тържест- 

вено изпълнени, българите много настоявали 

най-напред да бъде приветствуван Христофор, 

а след това Константин. Императорът се съгла- 

сил ина това. Няколко дена по-късно Петър 

заедно с жена си Мария отпътувал за България. 

16. Заговор на Йоан срещу Петър 

Против Петър Българинът замислил заго- 

вор брат му Иоан заедно с други „велможи 

на Симеон. Но те били заловени и Иоан бил 

бит и хвърлен в затвор, а останалите били 

подложени на немалки изтезания. 

1 Срв. Продъяжителят на Теофан : (Theophanis Continuati, ed Bonn., p. 412, 6—7) "Iodvrgs ôè ко! Brriapiv of 

го? liévgov бдедфої ču стой) ёхооробуто Водо (Йоан и Be ниамин, братята на Петър, още носеха български дрехи). 

Очевидно тук в текста на Псевдо-Симеон е допусната грешка: fu стой e разчетено погрешно като 2лотой писмо. 



AIV. ПОСЛАНИЕ НА ЦАРИГРАДСКИЯ ПАТРИАРХ ТЕОФИЛАКТ 
ДО БЪЛГАРСКИЯ ЦАР ПЕТЪР 

Посланието на цариградския патриарх Теофилакт (933--956) до българския цар Петър 
(927—969) — запазено в единствен препис — представлява най-старото свидетелство за 
историята на богомилското движение в българските земи. От съдържанието на писмото 
узнаваме, че преди това българският владетел бил отправил до своя сродник патриарха — 
чичо на българската царица Мария-Ирина — писмо с молба да му даде разяснения относно 
„новопоявилата“ се в българските земи богомилска ерес. Изглежда, че патриаршеският 
отговор е бил твърде общ или неясен и поради това цар Петър се принудил да се обърне 
към него с ново искане да му бъде разяснена същината на еретическото учение и да му 
бъдат препоръчани мерки за борба против mero. Както двете писма на българския вла- 
детел, така и първият отговор на цариградския патриарх са загубени. Във второто патри- 
аршеско послание не е посочена никаква дата, поради което то трябва да се отнесе общо 
към 933—956 r, когато Теофилакт е стоял начело на цариградската църква, Началото на 
писмото не може да бъде разчетено добре в ръкописа, но от онова, което се вижда, трябва 
да се заключи, че писмото ще да е било съставено от името на патриарха от хартофк- 
лакса на цариградската патриаршия Йоан. Тъй като текстът на наслова не личи напълно 
ясно, възможно е също да става дума за връчване на патриаршеското послание в ръцете 
на българския цар чрез посредството на хартофилакс Йоан. В съдържанието на посланието 
нигде не е упоменато изрично името на поп Богомил, считан за основоположник на бого- 
милското движение у нас, а за самата ерес е казано, че представяла „манихейство, сме- 
сено с павликянство“. В свойте писма до патриарха българският владетел му съобщил 
някои вести относно основните догми на новоизникналото еретическо учение. Патриархът 
от своя страна свързал това с познатите нему от историята на Византия еретически дви- 
жения. Дадените във втората част на посланието анатеми не споменават нито една личност 
от български произход, а се отнасят само до ересиарси от византийското минало. Това по- 
казва, че в същност както за цар Петър, така и за цариградския патриарх водачите на 
еретическото движение в България още не са били поименно познати. От думите на na- 
триарха трябва да се заключи, че ереста е намерила разпространение също и всред самото 
българско духовенство. Като една от кай-главните отлики на еретическото учение, за което 
става дума и коего несъмнено трябва да се отъждестви с богомилството, се сочи неговият 
дуализъм. 

РЪКОПИСИ: Cod. Ambrosian. 270, E. 9. Suppl. T. 89, ff. 171—173 (XIV s.). 

ИЗДАНИЯ: H. M. Петровский, Письмо патриарха константинопольского Феофилакта царю Болгарии Петру. 
Известия Отделения русского языка и словестности, XVIII, 3 (1913), стр. 356—372. Текстът e сверен по оригинала 
H по фотоснимки. Преводът е направен по това издание. 

ЛИТЕРАТУРА: Златарски, История на българската държава през средните векове, 1, 2, София, 1927, 
стр. 562—564, 840—845. — V. N. Sharenkoff, А Study of Manichaejsm in Bulgaria with special Reference to the 
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THEOPHYLACTI CONSTANTINO- 

POLIS PATRIARCHAE EPISTOLA 
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1 Стапа дума за цар Петър 1 (927— 

or византийците чрез българо-византийски 

стр. 506 и сл. ? Цариградският патриарх T 

следователно чичо на българската царица 

бел. 2, погрешно смята патриарха за брат на Мария. 

нисмото е използувапа старинната формула на учтивост, като името на адресата 

Заглавието на писмото е напасано на полето па рък 

ясно. Очевидно то трябва да се допълни : оъзтедеїоа zogà] Todrrov уаотофт даже TÄS 

дума следователно за хартофилакса или секретаря на цариградската патриаршия Йоан, 

на патриаршията е бил лечност с извънредно голямо влиянис; за RO- 

името на адресапта — на второ. 

патриаршеското послание. Хартофилаксът 

дробности вж. Fr. Dvornik, Les légendes de Constantin et de Méthode vues de Byzance. 

ПИСМО НА І АРИГРАДСКИЯ TA- 

ТРИАРХ ТЕОФИЛАКТ ДО БЪЛ- 

ГАРСКИЯ ЦАР ПЕТЪР 

До Петра, царя на България!, послание 

от патриарх Теофилакт”, съставено от Иоан, 

хартофилакс на (цариградската) църкваз. 

Колко велико нещо e, духовни наш сине 

и най-добър и най-прочут измежду (нашите) 

сродници, вярната и боголюбива душа на 

началник и вожд, каквато е вашата душа, 

която знае да обича и почита добрите и по- 

лезни работи. Защото тя, като живее благо- 

разумно и върши полезното, мисли доброто 

не само за себе си, но и като промишлява 

твърде покровителствено за всеки поданик, 

съветва за най-доброто и спасителното. А 

що e ио-добро или по-спасително от истинска 

и искрена вяра, както и от здраво разбиране 

за божеството, чрез което с чиста съвест се 

покланяме на единния пречист и пресвет бог ? 

Защото това състава същината на нашето 

спасение. Ти не само почиташ това като едно 

от най-важните неща и всякога го прилагаш 

с всяко усилие, но и постоянно, всеки Ден и 

час посочващ и водиш към него всеки MO- 

данк. И ако корен на горчивина и лош 

Плевел са били тайно посеяни от родона- 

чалника на злото и сеяча на тези неща — 

защото проклетият никога ве се отказва от 

злините, нито изоставя своето коварство И 

козни, — ти сам из корени ги изтръгваш, 

като ги прочистваш твърде трудолюбиво и 

нас ни подбуждаш, призовавайки HH на DO- 

мощ, та чрез божествения огън на истината, 

змеевидната и многоглава хидра на Не 

благочестието да бъде погубена напълно и 

заедно с нея да бъде превърната в пепел 

969) Царската титла на българския наадетси е била официалио призната 

я мирен договор от октомври 997 г. Срв. Златарски, История, В 2, 

еофилакт (933—956) бил cun на император Ромаи | Лакапин (920—944), 

Мария-Ирина, съпруга на пар Петър. Петровский, пос. сьч. СТР. 361, 

Срв. Златарски, пос. CDY., стр. 564, бел. 1. В адреса на 

e поставено на първо място, d 

описа и не се чете напълно 

Г Мера те ixzigoiac]. ? Става 

който съставил текста на 

Prague, 1938, p. 51 sg, 

с библиографски посочвания, 4 Евфимистично обозначение за дявола. 
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уодфоиеу лай’, Ос Елебртцоос, зедєйлгоо” vana- 
йдутес 85 фид» vov ддуцатос tò #Ефиото». log- 

pouer дё сараї буф, уонуй тейбртес та лобуната, 
да мтду yoauuáror, хадс ђ асас. Ei vostc 
табыс лаутес объе дишоебвитаюа бло тўс ойс во- 
хоВерутјсоо èġovalas, quióxew:. 0092 удо надо» 
0098 дрешоз торс бллдтуи xol дижба лтаіоутос 
xal торс хажа ха! пота xal (овес дддохозтас 
хай вс dzwóAerav ovreDotvrag và loo voyyávaw ёли- 
типов». АД oi лофто tovtov xal ддбомадо 
vv üAAortgíc тс Рхидпобас доуифто» [2 отоё- 
portes хо! дуадвиай ботев Tiv оѓхеѓау óvocéfleuxv, 
хата тор и тат £v Миа хаубуа, ёгат’аралтС5о- 
абау, луто” eic адторзс уроци» xarà тот tú- 
ло» тб» Валиройётот. Maviyotauóc удо вот, nav- 
мамоиф ооишуцс, 1; тобто» дъсоввна. °Абзтитва 
об? да rotto xol Å тобта»ж  iepmoírz. О? tgo 
д8 отб», oi xal бло тб» протон л дори в утес 
xal об порно, ова; ámióugw 98 zal Юкотеа 
$mocugévrec, uù дуйне  дахогтиш дорибтоу 
дхофеаа», Глахойоатес Óà биос xal де ивто 
tjv афовот, Ехортвс тд Валиоца дло то» ёододб- 
бат, uù) дупбалиббодсосо, ogpoyuéaücoay дё 
хобдивуо тф ИФ ибо, ÖS & тфу увофоцото» 
лоб». Kui oi Геос ито» биос dvaDsua- 
torres дуйотби xal otor ту» afosom xol ае Лоис 
дддутвс, Рууоафо» доуцов те oigéosen xal био- 
Aoyíav тўс дододбёоъ лотос, дехтво Готова. Ot 
0& хата той» тёё, обте идабортес ofrs uaüóvrec 
Ñ лайдиес ў moojcovríc u xarà rà uvoagd roó- 
то» ЕЙ, xarà &yvoar дё «(с донутаїс те xal 
дуайотс Ófjüer sbAofécw* frvwÜivrsc а?тоїс дуило- 
тов хр si xal тра xoórov énoímoav ивгабифи, 
cs тейвобтероу дхойоо và тўс afgéosœos, ва, истд 
tò åxoðoa то ВдеАоод” roð Óóyuaroc, xotayvórtec 
ànejónoav xai dnéíovgoav $8 пдтбр, обто náviss 
дехдуново” ёлі татодиуто» dqopuüévrec, би lwg 

e > 
а @с — ebÀAaféom] de дскутак Oc» sbAafíow тв 

xai буадоіс corr. Petrovsky. 

всяка подпалка на лъжата и лъжливата се- 
итба и цялата нива на поданиците да ти 
бъде запазена чиста във вярата. А тъй като 
според твоите питания вече ти бе отгово- 
рено относно новопоявилата се epec!, cera 
отново — както поиска, — след като от вас 
узнахме по-пълно престъпността на учение- 
то?, ти пишем по-ясно и по-пространно. Пи- 
шем ти с ясно слово, излагайки голите неща 
чрез прости писмена, както сам ти поиска. 

Всички такива, христолюбче, нека бъдат 
разпределени от твоята  богоуправлявана“ 
власт на три раздела, защото не е добре, 
нито е справедливо онези, които сгрешават 
поради простота и невежество, и онези, които 
поради злост и лукавство, и учат другите и 
ги тласкат към гибел, да получат еднакви 
наказания. Нека обаче първите от тях, които 
са учители на чуждите за църквата учения, 
като се отвърнат и прокълнат своето безбо- 
жие, да бъдат кръстени отново съгласно 
19-oro правило на никейските (отци), и над 
тях да се извърши всичко по образеца на. 
кръщаваните. Защото тяхното нечестие e Ma- 
нихейство, смесено с павликянствов. И тъй 
поради TOBa трябва да се отхвърли и тях- 
ното свещенство. Другите пък от тях, които 
и са били заблудени от по-прежните, и са 
били привлечени не поради лукавство, но 
поради собствената си простота и глупост, 
без да бъдат B състояние да преценяват 
точността на догмите, при все това обаче са 
се съгласили и са възприели ереста като 
имат кръщение от православните, нека не 
бъдат кръщавани отново, но само да полу- 
чат печата чрез помазване със светото миро, 
както при новопросветените деца. А техните 
свещеници, като прокълнат и те по същия 
начин ереста и дадат писания, писмено от- 
казване от ереста и изповедание на право- 

1 Учението, за което става дума, е наречено „повопоявиза се ерес“, което показва, че наченките на бо- 
гомилското движепие у нас трябва да се датират към краз на Симеоновото управление или в началото на упра- влението на Петър. 2 
сведения относно ереста. 

Очевидно българският 
? Вж. y Петровский, 

Sky, The Bogomils. A Study 

цар във второто свое писмо e дал на патриарха по-обстойни 
пос. съч., стр. 362, бел. 2, от думата Мтос в гръцкия текст Иначе смисълът на изречението е ясен: става дума не за формата на буквите, а за съдържанието. D. Obolen- 

in Balkan Neormanichaeism, р. 112, п. 3, също e склонен да приеме, че тук става дума за формата на гръцкото писмо, сиреч че Петър искал да му се пише c гръцкото унциално (уставно) писмо. Едва ли е възможно обаче тогава в българския двор 

схващанс за божсствения произход на царската власт: 
Reichsidee nach ihrer Gestaltung im 

Aa He са могли да четат гръцкото курсивно писмо. Недо- волен от византийската реторика, Петър с искам конкретни обяснения и съвсти. 
вж. подробно О. freitinger, 

hófischen Zeremonicli. 

+ Отразено e зизантийското 
г Die ostrómische Kaiser- und 

Jena, 1938, p. 38 sqq. 5 Вж. sa 19-ото правило Ha Никейския вселенски събор (325 г.): Г. Раддз zoi M. Horin, XUvrayga rdv даи zavávaw, И Айрис, 1852, p. 198/9. Срв. Петровский, пос. съч., стр. 362, 6. 4.— Вж. също Правила на св. православна църква и тълкуванията HM. 1. София, 1912, с. 352. Срв. Obolensky, op. cit., p. 115. 
dicval Manichee. А Study of the Christian Dualist Heresy, Cambridge, 

6 За манихейството общо вж. Sf. Runciman, The Me- 
1946. За павликянството във Византия sx: К. Ter-Mkrttschian, Die Paulikianer im byzantinischen Kaiserreiche und verwandte ketzerische Frscheinun- gen in Armenien, Leipzig, 1893; Cm. Мелик-Бахшян, Павликянское движение в Арменин, Ереван (1955); P. М. Бартикян, Армянские источники для изучения истории павликянского движения. Палестински сборник, iV (67) (1959), стр. 133—146. За влиянието на манихейството и павликянството върху българското богомил- ство вж. специално Д. Ангелов, 

Истор.-филоз. 

24 Гръцки извори за българската историк, М 

Влияния на чужди ереси върху богомилството, Известия факултет на университета Св. Климент Охридски, в 
на семинарите при 

София. 1, София, 1942. 
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cvvavactgaqipüt товтос NVÉGYOVTO. Kai oi 10816 

dxolvrov длойдайватвтоват abbr vw iejconrmr. 

То óà хотаитбодуте лововитбоф  dowéon sig вл 

тушау ў ибхогтоб лоодутос doyía ха! тоб AouroU 

Сив бъуоу Вук три 100007 оу. Kal тата ифу 

обтос ў фи” бушотос Баби ёлі тб цвтатообутож 

veÀeoávo) nuina? Тотс де тт кожа влиибуоътас 

хо} TÒ дивгожбтто» VEVOFNKŐTUS, ос вм osonnóta 

ма дАЕдоши tekelws ў тоб [ео Зикдиобо Яло- 

твцобдо, дирехеї холод двоафдвойоа, 79 àvadé- 

пот: кобулове е. Oi дё дойцко! TOv хриотвоиад» 

vóuoi — ладу ка nea тобтооу, 05 Éyovow, 

ўріобас yoaqijrat cot, будоб» сиувифтатв — 94- 

varov émávovow aðtořs, tiy био жфрайкбфс Ti- 

popobvrec, xat иамота ra» в mÀéov AÉmnoow 

onov тв xoi глилорвъдивтоу TÒ како», лойдо?бс 

lvuawóuevov. Пу ФА "sete дивтуо ui) ёлат08- 

novies, 0008 удо Ево, TÓ 78 лоёлох rj ÈXKÀNGIH- 

аотиў xal nueréoq дявозрдиева «araotáct, иђлоте 

йода zobs utvavoías &uotooqiyv Ў n|oóveoovl Ñ хо! 

uvec отб» дами xol ёбоєтол avrov; ó Мотов 

Фиби волю; xa "ЕдеЦис» моћ из) то» Üdvoxov 

Зо» то? duaproAoD, Ós tò отойти qoi 

abróv xui Блу. O 6 dvaDepaucuós лета” био? 

тобто» обто урода’ '"AváÜcpa Фото бло 16 

*Ay(as xal "Onoovoiou xal Поозитут Тойдо, 

H|ozjo(o]c xol Yio? ха! Ayiov Пъебиатос, йлах д ий 

Фодуби xal паство”, хадд i (Ма rov оо 

хабомиў видна, Ñ xe ѓу "Pops кор iv Kovy- 

cin uvovnóle, 'AksgarÓot(q тв ма iv Tf ' Avuo- 

d dms cria] Елитна СОРТ. Petrops&y., 

пос. съч,, стр. 842, бел. і, приема по-убедителното предположение, че става 

$ Предложението да се чете тук 

Зиыё] на (вж. Петровский, пос. съч., стр. 363, бел. 3) изглежда неоправдано. 

предписвачи от гражданските 

патриархът очевидно има пред вид аякой добавки към Еклогата: 
> Срв. Мезекиил, XXXIII, 11. 

съл неслужене B православна пърква. 

цар Петър отчосно наказанията, 

A. С. Mouterratis, Athenis, 1889, рр. 64—58: IV. 

M. Петровский, 

Theophylacti Constantiuopolís patriarcha epistola — Писмо на Цариградския патриарх Теофилакт 

славната вяра, нека бъдат приемани. Онези 

пък от третия разред, които нито са учили, 

нито сами са се учили, или са понесли или 

извършили нещо според гнусните им обичаи, 

но поради неведение, без да подозират, са се 

присъединили към тях като към отшелници 

и уж като благочестиви и добри, та дори 

ако са прекарали известно време засдно с 

тях, за да узнаят по-пълно ереста, после, след 

като са научили за отвратителността на уче 

нието, са го осъдили, отдръпнали са ce и се 

отвърнали от тях, те всички, след като бъдат 

отлъчени четири месеца, нека бъдат приети, 

тъй като са се въздържали да поддържат 

пълно общение с тях. А свещениците без- 

препятствено да получат отново своето све» 

щенство. А онзи пък свещеник, който е из- 

вършид донесение, нека бъде достатъчно 

като наказание неслуженето му? досега, а 

занапред свещенодействието му да бъде сво- 

бодно. И нека ваше благоприличие? да из- 

върши по този начин тези неща спрямо pas- 

кайващите се. 
Божията църква, като отсече като гнили 

и съвършено гибелни членове онезй, КОИТО 

пък упорствуват в злото и болеят от нераз- 

каяние, като ги предаде на вечно осъждане, 

подлага ги на проклятие. Гражданските закони 

на християните -- понеже ти, най-разумни OT 

мъжете, помоли да ти се напише и относно 

тях какви са -- определят за тях смърт, 

като ги наказват със смъртно наказание, H 

особено когато виждат, че злото все повече 

пълзи, напредва и погубва мнозина. При все 

това обаче ние, като не допускаме това, за- 

щото не е позволено, посочваме онова, което 

подобава за църковното и наше положение, 

именно (да не се допуска) никога възвръща- 

не (във вярата) преди покаяние или преди 

някои от тях да прогледат и да ги излекува 

единият човеколюбец и милосърден и онзи, 

който не желае смъртта на грешника, „за Да 

се обърне“ казва той — „и да живее“8. 

А пък анатемосването на всички тези заедно 

нека става така. Проклет да бъде от светата 

и единосъшна и покланяема тройца, OT отца 

и сина и светия дух всеки, който не мисли. 

и вярва, както светата божия вселенска църква 

в Рим и Цариград, в Александрия и Антио- 

пос. съч., стр. 363, бел. 3, с по-убеди- 

" Във връзка с това C. Шестаков (вж. Петровский, 

богослужение у богомилите. Златарски, 

дума просто за „бездействие“ B CMA- 

Задна вместо четенето на ръкописа 

1 Интерес прелставя запитването Hà 

закони спрямо еретиците. В своите обяснения 

Ecloga Leonis et Constantini cum appendice. Ed 
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хе, xal & тр "Аре Ида, xal длафс ý алд 
лєобтор” 205 megdio», xarà TOLG xavóvac xoi tovc 
rUxOUC xal та ÓÓyuaro тбу йуѓау zat olxovjuevtuOY 
Елтд сътбдао». A. O дйо бохас Aéycov маі suovecv 
Ei vot, буор те xal xaxip, za ФАЛОУ отдс поп 
хо! &AAov vvxtóc, Ло» ди Вода” xai GAZov dyyéAcov 
ха тбу Aou бос», dváüeua ото. В. Тос тор 
пот» фавойот лотту» блоха» xai йоуоута 
тис бис ха! той ópxcuévov тобто xóouov латтос ха! 
то» обифто» nuc xevozoyotow, дәбдера. Г. 
Toic tòr uwoaïxòr vóuor xaxoAoyoUot xoi тойс 
zpopius uù eiva Aíyovow бло тоб дуабоб, rá- 
деца. A. Toig vóv fvvouoy уйно” абгтобо xal тоб 
дабиотос eivat уоцо ева" тру ай Етап" той yévovs 
Par ide d < А oos 7 
диду xot ано > дуофпиобоо, диайвиа. Е". 
Tois тор "Eva тўс “Aylas Тойдос — "Oucosoiov 
Fiò хо Ддуоу то? Ого xci Шад xarà 
qurraoíav xai Óóxow, Рой кота длудааюр бр- 
ооло”  g«oic анаотіос yeyovéra DAaoqmuobou, 
2 ? ~ 4 t E J 7 
áváüsua. ©. Tois то’  owavloór xai tòr Эатато» 
rob Мото ха! тур дъйотаои «c  Óóx5ow par- 

~ 3 2 2t 7! лом 1 PON: 21 # 
таносколобос, дтайзиа. 7’. Тос ий ката ál- 

Jaar офиа Х|оюто\о ха afua saovebovo, тд 
бл Абтоб iv тф „аве, фаувте“ тої длоотеА ос 
pucr тв xoi ёлтдодёу, дда то Ебаууймот xai 
то» ° Алботодоу теодтодоуобат, dàváDeua. II. Toic 

E ec > КУ #1 Y AT 

ту” Ymsoayiar O|sotól«ov uù тт" HlágÓsvor Маро», 
одна и te zal Ауупс Qvyoréoa, 224 tim бус Дерот- 
са ти, eic ти", Фо], 90719 xoi ЗЕ» Мон 

# m 2 ди , e А 1 E 

от, Аңоодоёор, дуайвиа. Ө". “O игта tòr @фоа- 
ото» тод Уюё xal Aóyov тоб Ө[сојё vóxorv regor 
F Р » 2 M - * > £f 2 

вх ovrapeíag дудодс тех" түу ' Aewtápüeror | O|so- 

tóļxor хахолдаотбу, å&váðeua Фото. Г. Oi дохпуо 
xai дддахайо: tis подоиёбс табтие xal »вофатобс 
10508025, dàváüsua &owooav. LA. Хинате 6 
Aiyónuos ô тот fAooqQnuwv robvtor yevvýrwg, б 
Oj|sóh (ос ос £avróv облос ó  mávtoluoc öroud- 
бог ij poisas xai ô rovrov uays Теовволиос, 
ó xal Войдив, ó Ро» O[eo]t éaeióv ó wióc тйс 
[ázt])oAs(ae uù лтибас xe обтос надо, ха! Kovo- 
puc, 0 xai Маус, Oc xai абтдс sic tim той 
HagaxA5rov xal тоб Ilv|cónavole roù  Áy(ov uAfjow 
éieuávg 9 адлңоос, of тоєїс̧ ото тс “Aylas 
Тоадос 2удоо xai дутідето, тў» да” Óó£av 

хия и в Светия град, накратко, (църквата) от 
крайнините до крайнините (на света) според 
каноните и определенията и ученията на 
светите и вселенски седем събора. 

1. Онзи, който казва и вярва, че има 
две начала — доброи зло — и че един € съз- 
дателят на светлината и друг на нощта, един 
на човеците и друг на ангелите и на остана- 
лите живи същества, да бъде проклет. 

2. За онези, които празвословят, че лу- 
кавият дявол е творец и властител на мате- 
рията и на целия този видим свят и на на- 
шите тела, анатема. 

3. За онези, които злословят за мойсей- 
вия закон и казват, че пророците не били от 
добрия (бог), анатема. 

. 4. За онези, които отхвърлят законния 
брак и злословят, че умножението и продъл- 
жението на нашия род били узаконение на де- 
мона, анатема. i 

5. За онези, KOHTO богохулствуват, че 
единният от светата троица единосъщен син 
и слово на бога и отца е станал човек само 
въображаемо и привидно, а не наистина и 
без грях, анатема. 

6. За онези, които си въобразяват раз- 
пятието, смъртта и възкресението на Христа 
като нещо привидно, анатема. 

7. За онези, които не вярват според исти- 
ната в тялото и кръвта Христови, за които 
той казва на апостолите „вземете, яжте“? и 
(им ги) предаде, но разказват чудновати не- 
ща, че става дума за евангелието и апостола 
анатема. 

8. За онези, които празнословят, че пре- 
света Богородица не била девата Мария — 

дъщеря Ha Иоаким и Анна, но Горния Hepy- 
салим, в който, казват, влязъл и излязъл Хри- 
стос, анатема. 

9. Онзи, който злостно измисля, че при- 
снодевата Богородица след неизречимото ро- 
ждение на сина и словото божие родила от 
сношение с мъж и другиго, да бъде проклег. 

10. Начинателите и учителите на тази 
стара и новоявила се ерес да бъдат проклети?. 

11. Египтянинът Скитиан, създателят на 
тези богохудства, който, бидейки твърде 
дързък, не се побоял да нарече сам себе си 
бог отец, както и неговият ученик Теревинт, 
наречен още и Буда, който, син на гибелта, 
също не се уплашил да се нарече сив божий, 

1 QObolensky, op. с., p. 118 sqq., правилно изтъква зависимостта на отделните определения за догмите на 
еретическото учение, дадени в посланието на патриарх Теофилакт, от изложението на Historia Мапісһаеогит на 
Петър Сицилийски (Migne, P. Gr, CIV (1860), coll. 1240—1304) ; 
споменатите B следващите анатеми ересиарси са дадени в реда, в който се изреждат у 

? Матей, XXVI, 26. 3 Имената на 
Петър Сицилийски: Hi- 

storia Manichaeorum, coll. 1257--1300; срв, Obolensky, op. cit, р. 114. 
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офесвогбивуо, xal ог дфдска надто) Mévtvvoc, 

хо rà дддуцата обтб» дуфдвиа čotwoav. ПВ”. 

Пабдос xal lolávvnc| oí тўс aioyoüc Кай вкис 

аѓоуоої логдес, dq Фу xol 10 rijg блоотооіас @то- 

ибо обтоуиа, xol Kcewovavrivos доибнос, 6 

Мата ще, 6 xol wevóo-3uovavós, к 2vusóv, 

6 xol Tirog àváfsua ёотосоу. II". Наддос #1005 

доибнос, Өвбдообс ve xat Гъубоос, 01 тобтои лай- 

шіадог поїде, Iwon, ó им `Еларобдтоѕ, Zaza- 

plaç тв xal 6 фулаодв Бабу, óvábeuo Фотооа. 

ГА. Хорог, ó xal тоб Aovivov, 6 хай Tuyzòs 

ó #Ефиотос, ӧс к llagámAgrov пай до" хо 

“Аро” Пъвбща, блд rob лоутоой ёилувдиғуоѕ 

вр ÈPOVÁŁOTO, обтде ve xai và суууойииота: айтоб 

xai 6 Aouróz блас све ovuuooíac адтбу бонодос, 

tp. оо ладолёилёодооау dvaDéíuar истд ady- 

та» тб» xowovotruor xai £v уродов Слодехоив- 

vow абторс dj êv а obia ? dv дуоф, кавоп xai 

авто? ёлыобдоо»у tòr во иб» ЗкВайту, d 

xai ЗЕвводоу, боо» то eis адтойс, tis oixeíag Ónuu- 

ovoyíac хай Ósonocíac wp  ovvanootán abt, 

лоуцоф даіиот, тафт  noooohpartes. Oi тобта, 

xoduore ко! съиладвотате dr|Üocom]e, zárta tú тв 

лобофта xai tù дбушола xal та оъууоаи шота, ёлі 

vig Вынос брадецатГоутес xarà три лоовой- 

LEVNY тай» те лоооцкогопв длодох1< кота о0о- 

бод. Oi 98 ий ледбивуо xoi abvol хота тұр 

oóvscw тў Гивтвоас вбоврегас ёлоВа2дёодоса» 

sive тў ёихіљюасчх) длофӣов тоб дуобвцатоз, — 

аговихд” убо, фу" 9 йлдотодос, б{Эоотјо» иста 

шах xol Ósviígav vovücoíar лаской, ciócc, ви 

ЗЕвотодлтов б тоойтос xol бистата, CW абтоха- 

тбхотос — вие xai ат тои 15 ломтик и- 

poptaz. Пир діда xol ёи xoi би тобто uiv TEL- 

Хойс xal doruvréous uoir владейво, тобто де де 

Óayois озтєуёо xal лаошбовои, влииввутвоу zav- 

тобо, xni офи ünoyrmoréoY парт thc бот бас 

после Курвикий, назован и Манес!, престъп- 

никът, който също побеснял против името на 

утешителя и светия дух, тези грима врагове 

и противници на светата троица, които са си 

присвоили божествената слава, M дванаде- 

сетте ученици на Манеса и техните учения, 

да бъдат проклети., 
19. Павел и Иоан?, скверните чада на 

скверната Калиника, по които бе назовано от- 

стъпническото сборище, и арменецът Кон- 

стантин Манаилитис, назован още и Лъже -- 

Силван, и Симеон, наречен и Тит, да бъдат 

проклети. 
13. Другият Павел, арменец, Теодор и 

Генезий, неговите пренечестиви синове, Иосиф, 

наричан и Епафродит, Захарий и мръсният 

Ваанис, да бъдат проклети. 

14. Сергий, синът на Друин, сиреч пре- 

стъпникът Тихик, който, бидейки въодушевя- 

ван от дукавия, се гордеел, че и той бил 

друг утешител и свети дух, както той са- 

мият и неговите съчинения, така и цялата 

останала върволица от тяхното сборище“, 

нека бъдат предадени на вечно проклятие, 

заедно с всички, които общят с тях и които, 

знаейки, ги приемат или в собствения си дом, 

или в селището, поради което и те самите 

са се опитали да изхвърлят нашия бог, или 

дори са го изхвърлили, доколкото това зависи 

от тях, от собственото му творение и вла- 

дичество, което са прехвърлили на лукавия 

демон, техния съотстъпник. Онези — 0 вай- 

благородни и най-състрадателни човече, — 

които пред църквата прокълнат всичко това, 

сиреч и личностите, и ученията, и писанията, 

нека бъдат удостоени съответно да бъдат 

приети според вече казания ред. Онези пък, 

които не се покоряват, нека те според раз- 

бирането на ваше благочестие да бъдат под- 

ложени било на църковно провъзгласяване на 

проклятието -- защото, казва апостолът, 

„отбягвай човек еретик, след като го посъ- 

ветваш веднъж и дваж, знаейки, че той се е 

развратил и върши грях, бидейки от само 

себе осъден“8, — било и на правосъдието 

на гражданското наказание. Обаче въпреки 

това трябва по всякакъв начин, още и още, 

да се грижите (за тях), от една страна, по- 

1 Персиецът Мани, живял през Ш в. н. e. се смята родоначалник на макихейската ерес. Вж. РУКЕ, 

Suppiementband VI (1935) s. v. Машснавтиз (H. J. Polotsky). За името Курвикис, или Cubricus вж. Obolensky, 

op. cit, p. 32 54., passim. , ° Името Ha павликянството се извежда според някои учени от имената на сино- 

вете на Калиника Павел и Йоан; за подробности вж. Obolensky, op. с., p. 32 54., passim. 3 Наречен така 

по името на родното си селише MavaráAs, Моуайјас ; вж. Петровский, пос. съч., стр. 366, бел. 4. Наречен 

също Псевдо-Силван, по подобие на другаря на апостол Павел Силван (вж. Деяния на апостолите, ХУ-ХУШ; И 

Послание към Коринт. 1,19); срв. Obolensky, op. cit., p. 33. å Петровский, пос. съч., стр. 367, бел 4, е склонен да 

съзре в употребата на думата ovppopía загатване за термина исоога, „глупост“, което едва ли е приемливо. 5 3a- 

гатване За съществуванието през този период на еретическа книжнина, унищожена през по-късните преследвания 

над еретиците. ë Срв. Послание към Tum, Ш, 10—11. 



афтб». "АМА uot siye, ф/дхооте, cins вбовдейас 
хўоъё, бойодо ас дъддохайдос, aipstxsjg  nAávnc 
доойотус T) дифкти ка! кадоовти, ко! sig лазта 
та хаднота хойдиотос xoà неркра"вотитос, ols éyc 
оду Ето" 3 tÅ Ovyysvsía xoi vj фи (а овиоодоуз- 
уоона. Ка os Aausgór данлойқ xoi сб? où- 
gavOv ý Васа хадилодетоито, поговвиобсне тўс 

“Үлеооуіос Ө|[готдјхоо vai лфто» tæv — áyiow, 
бий» (р. 361—368). г 

средством заплахи и някакви по-строги мерки, 
а, от друга, чрез постоянни поучения и уве- 
щания, и никак да не се отчайвате в тяхното 
спасение. Но ти, христолюбче, бъди ми въз- 
вестител на благочестието, учител на право- 
славието, изправител или гонител и унишо- 
жител на еретическата заблуда, и най-силен 
и най-отличен във всичко най-добро, с което 
аз ще се хваля не по-малко, отколкото с 
родството и приятелството. И нека, чрез за- 
стъпничеството на пресветата Богородица и 
на всички светци, и царството небесно сияйно 
те приеме тебе, сияйния. Амин. 



XV. КОНСТАНТИН БАГРЕНОРОДНИ 

Константин Багрекородни (Коотан ос 0 Поофедоубттос), син на император Лъв Vi, 

се родил в 905 г. След смъртта на Лъв Vl, по време на малолетието на Константин, yupa- 

влявал най-напред чичо му Александър (912—913) след това регентство начело с майка му 

императрица Зоя. В 920 г. друвгарият на флотата Роман Лакапин взел властта, оженил 

дъщеря си Елена за Константин Багренородни и се провъзгласий за император. По такъв 

чачин Константин бил изместен от управлението на държавата и можал да управлява CAMO- 

стоятелно едва след свалянето на Роман Лакапин и неговите синове (945). 

Константин Багренородни се занимавал ис книжовна дейност. Под негово ръководство 

работили неколцина изтъкнати книжовници. В резултат на техните усилия били приготвени 

редица съчинения с компилативен характер, по-голямата саст От КОИТО не са достигнали 

изцяло до нас. Запазени са сборниците: „За пратеничествата“ (De legationibus), „За добро- 

детелите и пороците“ (De virtutibus et viciis), фрагменти от сборника „За военните хит- 

рости“ (De insidiis) и др. Благодарение на тия сборници днес разполагаме с откъси ОТ 

съчиненията на Евнапий, Приск, Менандър, Йоак Антиохийски и др. 

От съчиненията на Константин Багренородни са известни: „За темите“ (De thema- 

tibus) „За управлението Ha държавата“ (De administrando imperio) „За церемониите във 

византийския двор“ (De cerimoniis aulae byzantinae) Приписва му се и „Биографията на 

Василий (Vita Basilii). 

В своето съчинение „За темите“, което Константин Багренородни написал през три- 

десетте години на X B, той изброява отделните теми на Византийската империя и дава 

някои исторически и географски сведения за по-важните градове в тях. За написването 

на това съчинение той използувал „Синекдемоса“ от Хиерокъл и „Географската евцикло- 

ледия“ на Стефан Византийски. Тъй като в по-голямата част от съчинението си той повтаря 

използуваните от него извори, то сведенията, KOHTO дава, се отнасят не за X в. а за по- 

ранни векове. Важни за българската история са описанията на европейските области на 

Византийската империя. 

РЪКОПИСИ: С = Cod. Paris. gr. 854 (ХІН s). — В -- Cod. Vat gr. 1065 {ХИ s) — А — Cod. Lugdun. 

Vulcanii 56 (XV 5.). 

ИЗДАНИЯ : L Bekker, De Thematibus, ed. Bonn., р. 1—64. — Migne, PG: СХШ (1864), сої. 64—-140. — 

Constantino Porfirogenito, De thematibus. Introduzione, testo critico, commento à cura di А. Pertusi (Studi 

e Testi 160), Città del Vaticano 1952. Дадените тук откъси са взети от изданието на Пертуси. 

КНИЖНИНА : Ch. Diehl, L'origine du régime des thèmes dans l'empire byzantin, Paris, 1896 =- Études 

byzantines, Paris, 1905, p. 276—292. — Ф. И. Успенский, Военное устройство византийской империи, ИРАИК 

VI (1900), стр. 154—207. - Е. Stein, Zur Entstehung der Themenverfassung, Studien zur Geschichte des byzan- 

tinischen Reiches, Stuttgart, 1919, p. 117—140. — Г. Острогорский, Постанак тема Хелада и Пелопонез, Зборник 

радова САН XXI, Византолошки институт 1 (1959), стр. 64—77. — Я. Ферлуга, Ниже во|но-алминистративнс 

јединице тематског урепева. Прилог изучавању тематског уренева од УП до X века, Зборник радова САН 

XXXI, Визавтолошки институт Н (1953). стр. 61—98, -- G. Ostrogorsky, Su: la date de la composition 
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du Livre des Thèmes et sur l'époque de ia constitution des premiers thèmes d'Asie Mineure, Byzantion XXIII 

(1953), р. 31—66. — А. Periusi, Nuova ipotesi sull'origine dei temi bizantini, Aevum XXVIII (1954), p. 126—150. 

Moravcsik, Bvzantinoturcica, i, pp. 384—386. | 

В съчинението си „За управлението на държавата“ (De administrando imperio) което 

е известно и под името „За народите“ (110 29»), Константин Багренородни дава съвети 

на своя син Роман относно външната политика на империята. Той дава редица сведения 

за произхода, за начина на живот и за държавното устройство на народите и племената, 

с които Византия била в допир. В това съчинение се съдържат ценни сведения за българ- 

ската история, особено за българо-сръдските отношения през втората половина на ІХ 

и първата четвърт на X в. за войните между България и Византия по времето на Симеон, 

за участието на чужди племена като съюзници на Византия срещу България и др. 

За написването на De adminisirando imperio Константин Багренородни e използувал 

хрониките на Теофан, Георги Монах, Продължителя на Теофан, а така също официални 

документи, предания и др. Той се отнесъл почти безкритично към изворите, от които се 

ползувал, поради което сведенията му че винаги са достоверни и в съчинението му се 

срещат грешки и неточности. | 

РЪКОПИС: P = Cod. Parisin. ст. 2009 (XJ. 5.). 
^ 

ИЗДАНИЯ: Constantinus Рокгйугореинииз, De ihematibus et de admiaistrando imperio, ed. Bonn. 

1840. — Constantine Porphyrogenitus, Ос administrando imperio, ed. Су. Moravesik — В. J. H. Jenkins, Buda- 

pest, 1949. Даденитс тук откъси са взети от последното издание. 

КНИЖНИНА : M. C. punos, Заселение Балканского полуострова славянами, Чтения в Имп. Обществе 

Истории н Древностей Российских при Московском Университете 1872, кн. iV = Съчинения на М. С. Дринов, Г. 

София, 1909, стр. 139—3:5. — Сощаят, Южные Славяне и Византия в X веке, Чтения в Ими. Обществе 

Исторни и Древностей Российских при Московском Университете, 1870, кн. Ш = Съчинения на М. С. Дринов, 1, 

София, 1909, стр. 365—520. - V. N. Zlatarski, Die Besiedlung der Balkanhalbinsel durch die Slaven, Revue 

internationale des Études Balkaniques И (1986), pp. 358-375. — M. Laskaris, La rivalité bulgaro-byzantine си 

Serbie et la mission de Léon Rhabdouchos (1917) (Constantin Porphyrogénéte, De adm. imp. chap. 32) Revue 

Historique du Sud-Est Européen ХХ (1943), рр. 202—207 = Deux notes sur le règne de Syméon de Bulgarie, 

Wetteren, 1952, рр. 14—20. — Г. Острогорски Лав Равлух и Лав Хиросфакт, САН, Зборник радова XLIV 

Византолошки институт, Ш (1955), стр. 29--36. 

В съчинението си Е За церемонпите“ авторът описва подробно церемониала във визан- 

тийския двор. За написването му той използувал други съчинения от този род, като 

включил изцяло „Клиторология“ на Филотей от 899 г. Важни за нас са сведенията за бъл- 

гаро-византийските отношения по времето на цар Петър и за мястото, което било отреж- 

дано на българските пратеници във византийския двор, за някои български титли и др. 

РЪКОПИС: L = Cod. Lipsiensis от, 1 17 (ХИ s.) За един новооткрит ръкопис съобщават C. Mango — 

J. $еовенсо, A new manuscript of the Пе Cerimoniis Dumbarton Oaks papirs, pp. 247--249. 

ИЗДАНИЯ: Constantini Porphyrogeniti imperatoris de cerimoniis aulae Byzantinae libri duo, ed. Вопп. 

1829—1830. - A. Vogt, Constantin VII Porphyrogénéte, Le Livre des cérémonies 1—1, Paris, 1985 -1940. 

Текстовете, дадени тук, са взети от Бонското издание, 

КНИЖНИНА : Д. Ф. Белягв, Byzantina. Очерки, материалы и заметки по византийским древностям 1--П 

(^- Записки Русского Археологического Общества V--VI, СПб 1891—1893); Ш (=: Записки Классического Отдела 

Русского Археологического Общества IV, 1907, стр. 1—188) — Л B. Bury, The Imperial Administrative System 

in the Ninth Century with a Revised Text oi the Kletoroloeion of Philotheos, London. 1911. — В. H. Златарски, 

Кои са били вътрешни и външни боляри ? Юбилеен сборник в чест на C. С. Бобчев, София. 1921, стр. 45 -57. — 

V. Besevliev, Der Titel, xaráou »stvos, BZ ХХХН (1932), рр. 13—15. -- Fr. Dólger, Der Bulgarenherrscher als geistlicher 

Sohn des byzantinischen Kaisers, Сборник в памет Ha проф. П. Ников, София, 1940, стр. 219—232 — Byzanz und die 

europäische Staatenweit, Ettal, 1953, p. 183—196. — Мапро- Sevčenco, ор. cit., p. 247. - R. Guilland, Etudes scr 

l'histoire administrative de l'empire Бугаайнп: Procousul drÜízeroc) Revue des Études Byzantines, XV (1957), 

р. 5—41. Jdem, Autour du livre des Cérémonies. Le Grand Palais. Les quartiers militaires. Byzantinoslavica XVII/1 

(1956), p. 28—97. + 
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CONSTANTINI PORPHYROGENITI 

L DE THEMATIBUS 

7 De militibus ex Armenia contra Bulgaros 
pugnantibus 

"Ore 8 6 ибуас Éxeivoc xal угуаътовдус Ag- 

uénos, 6 тўс "Ayyovotns vijc Локаотоас yap oós, 

$ uaxgóxao Exstvoc xa) пводбиос, Ov» xarà up 

тб» `Aouemiov дийдехто» °Абалор  ixáiovv, — 

Фивгрос удо (Adv лодс нахоойтр xal бот uov 

лолёда, eive с лодафъЕ stre ос pikos оёх ода, 

Фиєїрос siye Эгоблоута тд’ Х9%с хо! лоо икооб 

zsevrýoavta, Майа» Двусо тд» слеовдитот, 0c ха! 

съуєотобтеоову GÖT 1005 тду ÓvcrvyforaroY ró- 

Asuor, tòp той Boviyagov Aéyo. Тоб уобъ "Áoue- 

viov лвобутос & тф mooAeyÜére noÀéíuo лобе 

Svusóra тду ддебтатоу Воййуооот — ýy yao 8Ед0- 

хо” той Васко? тауиолос тар  xOGÁÀOUUÉYOY 

£Éxovflrov — бте хо! 50900106 ó лостойесийоос 

тоў uaxaglov ov латодс ёр оф tQ лови 

поаутоиби xoi yéyover йдрдос (12, р. 75, 5—18). 

2. De thematibus Occidentis, seu Europae 

3 

1. Побто» Béna то al тўс 000806 

Едофинес xelusvor yijc, TÒ óvouatónut- 

vo» Фоахфот, в! Ф тд Въбфутьоз Г вот 

та ха? то тб» “Роцайит Вас? его 

1 = 

Ако oru sooxatáoysw the Рлофлис yn 

rò Botáruov, зй» viv obcav KaowotarvuvoóztoAw, 

ёле) xal лойс dou Всо/еботаа ro? тв xÓouov 

лазтос блёодороа 05 toU usyáAov Коуотаутот 

ха! Ваойвос ui ёлауоніор xAngovouioaca" doynv 

ôè тўс Едоблус èyè tinu, nei xal абтд tò 

Bwtáruov тўс Oodxnc ёоті 6005 tò ха Мото» те 

xal зушобтотоу. tò тоъ» Qéua тўс Ood»us ou 

zi» ёсу xal vir óvouaoíav £Aaye Üéuaroc, йо? 

rò zv  Boviyápow  yévoc xóv "Iorgov movauóv 

diesépaoer. ёле) лобтвоот вс Ваойвас Óuvàc ди 

onto xai ипоттроби афта và дубиато тб» подо», 

1 Византийският император Лъв Vi. 

КОНСТАНТИН БАГРЕНОРОДНИ 

] ЗА ТЕМИТЕ 

1. Войници от Армения участвуват 
във войната срещу българите 

Онзи едър.и подобен на великан арме- 

нец, зет на Ангурина от Лекастрия, дълго- 

рък и ловък, наричан на арменски език Ашот, 

отишъл при блаженопочившия и свет мой 

баща! — не зная дали като беглец или като 

приятел. Той имал един прислужник, който 

бил починал неотдавна — именно прочутият 

Мелиас — и който отишъл заедно с него на 

твърде злополучната война, а именно война- 

та с Българина?. И така в споменатата война 

срещу най-безбожких българин Симеон , ap- 
РА 

менецът паднал (той бил началник на импе- 

раторския ‘отред на така наречените екску- 

вити). В същата война изчезнал и повече не 

бил видчв и Теодосий, протовестиарият“ на 

блаженопочившия ми баща. 

2 За темите на Запад или на Европа 

Първата темаб, която се намира на 

запад в земята на Европа, се нари- 

ча Тракийска тема В неяе разпо- 

ложен Византион, който еи столи- 

дата ка ромеите 

Справедливо е Византион, сегашният Кон- 

стантинопол, да стои начело на европейската 

земя, понеже той е столица на целия свят, 

като град, който е наследил името на вели- 

кия император Константин“, А аз го поставям 

начело на Европа, защото самият Византион 

е най-хубавата и най-ценна част на Тракия. 

В същност Тракийската тема неотколе е по- 

лучила положението и званието на тема, 

[именно] откогато племето на българите 

преминало р. Истър, защото по-рано тая те- 

ма била разделена между две царства. За 
това свидетелствуват и самите названия на 

2 Tyk се загатва за войната между България и Византия през 

894—896 г. За тази война вж. Златарски, История, L 2, стр. 283 —320. 3 Българският цар Симеон. 

4 Протовестиарий (zgrovofiso:tápioc) — началник на императорския гардероб, в който освеп облеклото се пазело 

всичко необходимо за всекидневния живот на императора — разни блюда, лампи и др. Въпреки че нямал голям 

ранг, протовестиарият бил един от доверените липа на императора. Вж.  Bréhier, Les institutions, р. 130. 

5 Тема (ёна) ce наричала войсковата част, която се набирала от дадена област, и самата област. Темната организация 

била създадена във Византия през УП в., като нейните наченки се появили още през VI в. Тя била въведена с 

цел да се засили стбранителната мощ на империята, която трябвало да се справя с многобройни врагове (араби. 

славяни и др.). Всяка тема излъчвала войскова единица обикновено от около 10 хиляди войници. Начело на те- 

мите стоели стратези, друнгарии, катепани и др. Тсмите според своята „важност били няколко вида. 

Имало сухопътни и морски теми. Първоначално имало няколко тсми, КОЙТО обхващали голяма територия, по- 

степенно обаче броят на темите растял за сметка на тяхн ara годемина. За темите вж. Е. Stein, Studien zur Ge- 

schichte des byzantinischen Reiches, Stuttgart, 1919, S. 117—140. — G. Ostrogorsky, Sur la date de la composition 

du Livre de Thómes et sur l'époque de la constitution des premiers thèmes d'Asie Mineure, Byzantion XXII 

(1958). — Bréhier, Les institutions, p. 352—366. 6 Сиреч Константип Велики (304—337). 
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й te МғођиВоѓа xoi 7 XgyAvupoía, ВаоіАёс» л000- 
53yovoíag хоров лодаб поі» ў viv vv "Pxouatov 
pBacusíav а?ётудууаі те xai ÓwÓgausiv лота та 
тоб xóouov пл пофиота. бф'о? удо ý тб» Ро- 
вого» ogh тур avte саутт» ёрулдосву sic 
лаута та тоб xócuov тќоиота, лб’тоѕ 05 «лети 
дісохёдао= ха! итғохеђаоєу cic ша» вор xai 
Еоубу пудухдов тєдєїу Ета mávrac. доёашёуус дё 
тйс cay5mnene фаойлеодиш xal аооңуутодо, @А005 
xai tà noáyua:a хө} та дубийта иєтелоодтоау. 
ёлаоуіа де Өойхус бф қувибта ётбтахто xal ёлд 
róv  Aeyóusrov xovoiliúgioyv, тоътёоти  fovAsvumr. 
Табоов yàg @зтолатос ѓхойте тўс Фодхив ёлі 
vob ueyáAov Кототоритои, yav dp airov nóAag 
g пувидва xal xovcuuágiov vy. діасалеіоцс 08 
TÄS сауут, 5 вглоие, xoi тор Ваовйос» èx- 
лоодтофте» TAS лбдас, eic шой типиата eé 
ý тс Өоахңс йог ў те yag Bovåiyapia ха! 
аётдс 6 “Готосс xai то ztepwóvvuor доос то Óuj«or 
оь toù llóvvov, то хадобиєуоу Агиос, тўс Ogg- 
хис tici иот, тот дё ати oguaí(fovot то 
де тўс Ooqxnc д4иа бло тду Ваойёа Kovortavuvov- 
лбиов £vétaxvO xai sic блопочаз афтоб Eyonud- 
nut, ха! ойдвло tis стоотнудв Tw & атф. боб 
дЕ tò дєсоціоуто» тб» Boviyágwr #дуос влеошоби 
tic tòr "lovgov лотаиб», тоте ка! абтдс фовідє?с 
;rayzdoU ба тас ézuÓgoudc те" Хурдоду xai 
айтб» TO» BovAyágov clc Oéuaros там» буауєѓу 
афтд xal стоатпуб” ё айтф хеоотоуяосц. Gyérsto 
д2 п r&v faofáocov лгощожс ёлі тду "lotgov 

лотаиду eig та тё тис Вао/ “ас Keovortavtirov 
toU. IIoycvázov, бтв xai tò voua адт@»- фарводу 
£yévevo  zpórsgor удо —Ovoyovvóoópovc адто?с 
EtÀAovy. “Н дё @одбжи Órouacíav иё loyer дало 
Ooaxós Dacus той ndio & abt тейвитиооътос" 
? дло Nóugws Taaviðos, áp hs ка! Кодот 
Додорнос, Ódev tò лофто» £Óvoc Dv (Фоахфъ 
Zó20yxot дуод ботев. паотооєї дё тф Адуф ка "ts 
10 тфу Додбухоу #дуос ifj бойни ovvapi uc. 
Чеоохйтс 98 6 уоациашиде 6 уофрас tóv Хъуйк- 
nuor. Ауу офтос „Но ої лдоо Злаохки 
xai zóAuc, ai бло то» Вос ева rær 'Pouaior 
динхойцеуш то’ £v — Kowoxovuvovaóha, Флаоже 

uiv #9, nóLac Ób Ae. Ао обу тўс Ебофлис 

vj Васа фи ло ва xai toO xóouov пдутас, 

& Lac. ind. edd. 

1 Консилиарий (копсуларий) и хегемон били управители Ha провинции. 

градове именно Месемврия и Селимврия — 
градове, които носят имена на царе, преди 
Ромейската държава да се разрасне и да 
обхване всички области на света, Но след 
като ромейската власт простря мрежата си 
по всички краища на света, тя, така да се 
каже, разпръсна всички други (държави), 
съединявайки ги под една власт, и ги при- 
нуди всички да теглят един и същ хомот. 
А когато тази мрежа започна да гние и да 

„се разкъсва, промениха се впрочем и нещата, 

и имената HM. Провинция Тракия беше под- 
чинена на хегемон! и на тъй наречения KOH- 
силиарий, T. е. съветник. Проконсул Тавър 
управлявал Тракия при Константин Велики, 
като имал под властта си 53 града, подчи- 
нени на хегемон и консилиарий. Когато мре- 
жата, както казахме, загнила и варварите 
‚разрушили градовете, Тракийската област 
била разделена на малки части. Защото Бъл- 
гария и самият Истър и прочутата планина, 
наречена Хемус, която стига чак до Понт, 
са части на Тракия, но сега вече не спадат 
към нея. Тракийската тема беше подчинена 
на императора на Константинопол, намираше 
се под негово управление и никога в нея 
нямаше някакъв стратег Обаче откак 60- 
гомразният български народ премина река- 
та Истър, тогава и самият император се 
принуди поради нашествията на скитите“ и 
на самите българи да сведе Тракия до сте- 
пен на тема и да назначи стратег в нея. 
Преминаването пък на варварите през река 
Истър стана в края на царуването на Кон- 
стантин Погонат? Тогава стана известно и 
тяхното име, понеже преди това ги наричали 
оногундури.5 Тракия пък е получила името 
си от цар Тракс, който е умрял някога в тия 
места, или пък от нимфата Титанида, която 
от Кронос (родила) Долонкос -- оттам и 
първото племе на траките се нарекло До- 
лонки. За това свидетелствува***, KATO при- 
числява племето долонки към Тракия. А гра- 
матикът Хиерокъл, който е написал Синек- 
демос***, казвайки така: Всички области и 
градове, които се управляват от императора 
на ромеите в Константинопол, са: области 64, 
а градове 9357 И тъй начело на Европа 
аз поставям царицата на градовете и на 

? T. e. Понт Евксински -- 
Черно море. 3 Стратегът стоял начело на темата и командувал темната войска. Изобщо той ce занимавах npe- 
димно с военното управление на темата, докато за гражданската администрапия бил натоварен да се грижи про- 
тонотарият на темата. Вж. Bréhier, Les institutions, pp. 228, 229, 369—362. 1 Вероятно славяните. 5 Ви- 
зантийският император Константин ГУ Погонат (668—685). 5 Оногундурите са влизали в прабългарския пле- 
менен съюз. Прабългарите са известни и под това име (Oùrroyovrõorgowyv fovlyapov) Вж. Златарски, История, 1, 
1, стр. 84—96. — Ал. Бурмов, Въпроси из историята на прабългарите, ГСУифф, XLIV (1947/48), кн. 2, история, 
стр. 31—32. — Свщият, Към въпроса за произхода на прабългарите, ИБИД, кн. ХХП--ХХШ, София, 1948, 
стр. 304—305 ; 335—836. — Moravcsik, Byzantinoturcica, H, pp. 218—219. * За Синекдемос на Хиерокъл 
вж. ГИБИ, П, стр. 87—88, 

25 Гръцки извори за българската история, V 
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up» véay “Poun yò ии à тобто wu tò 

asol abr)» Öéua 10 xoloóucrov Води, тб» èy 

тоїс Ебофлис ибово дей” лобтоу тейввисие», 

óc xai abris тб nóleos тйс паи Бъбаутбос 

xaAovuérns èv 1ў viv Вофиб" догобеоцс yaq. 

А?тд 98 10 Bwotávuov Меуаоби» xat Лахёдовио- 

зо» xal Вокотбу дот nola, тфу доҳоютатоу 

* Alva" дд xol те iv Дооёо» уАбттуқ gv 

&uonjug vvyyávovco, Ewousr tow, ак ý до- 

ута та Ввходта, xoi абтбю ту Флоодйу” та 

óvóuata. 
"Клас Фойине, yow Ебоолие бло xovar 

Диого», rovréou | fovicvtv, nóÀas (0^ Eb0onos- 

nolis, “Нодийва, "Аохадойлойс, Bun, Пато», 

"Ооо, Гитос, КойМломс, Motos, дле, 

Хоріда, "Афоодича, “Anons, Korkia. 

'Enaogía “Родфлис (x0 tòr adtoy, лода D 

Паодоблойс, “Нойхдна Sroúavov, Aivos, Magi- 

шоуоблойс, 2Méogan Филло, Tontovoúrokis. | 

“плота "Ешафтот p åpeuóra, плоде СЕТ 

» ддогатойлойт, ' Aygíazos, АвВейтос, Поъзтеолойс, 

Ttóióa. 
'"Enaoyía Өр ло исто оо", пой £^ 

„Миа — Mecuxór xal. xóvuous, Филлослойв, 

Ввоби, 71006 (400%, vious Ханобоаки. 

у: А 3 4 Г г WT ^ "n* ^ ^c Г 

"Елоожа | Mwotag], (Ххедіаѕ) ro цувиога, 

лбе u^ То, Лоутаблодх, "xpo, Kaiiátus, 

*Iotoos, ( Кототозтиво\ "Ула, Toóaodns, ! AXtoc- 

а Mvalaz seclusit, Xuviios addidit Pertust. 

речен Евдоксиупол в чест ва Евдоксия, 

Ерегли. Старото име на града 
бел. 4. 3 Аркадиопол - · дн. 

пол в чест на император Аркадий. 

сиопол в чест на император Теодосий Г (879 

жената 

* Калипол noxopa) на 15 км северно от Родосто, 

ка — дн. Салтикьой. 

вак. Cpr. ГИБИ, П, стр. 88, бел. 8. 

бел. 9. 13 Килия — Килитбахар, в Източна Тракия. 

лос) —- дн. Нигриза. 15 Хераклия на Стримон (Хераклея Стримонска), 

Santica —- дн. Зервохори. в 17  Максимианопоя 

града е Порсуле. Наречен бил 
и Кавала, Старото име на града било Koyriðes, За Филипи вж. 

19. 20 

Фере. Траянупол бил построен от импсратор Траян на мястото на стария град 

?l Адрианопол — дн. Одрин. 

à l'époque chrétienne сі byzantine, Paris, 1945. 

в Тракия и Дакия, София, 1959, стр. 103 и бел. 8. 

дн. 

12 Апрос-Кермиен, дн. 

ДН, 
Максимизнопол в началото на IV m. 

целия свят -- Новия Рим, Константинопол. 

Затова ва първо място от темите на евро- 

пейските земи поставихме темата около него, 

наречена Тракия, защото и самият този град, 

който по-рано ce е наричал Византион, е pas- 

положен в земята на траките. Самият пък 

Византион е колония на мегарците, лакеде- 

монците и беотийците, най-древните елини. 

Поради това и те говорят езика на дорий- 

ците. И тъй нека кажем, съгласно със ста- 

рия ред, и имената на самите области. 

Провинция Тракия или Европа, под (уп- 

равление на) консилиарии, т. е. съветници, 

има 14 града: Евдоксиупол/ Ираклея? Ap- 

кадиопол? Виза, Паниов, Орни?  Ганос,? 

Калипол? Миризос,* Салтика? Савада,® 

Афродизия, Anpoc,? Килия. 

Провинция Родопа, под нея (има) седем 

града: Партикопол,“ Хераклея на Стримон,!? 

Енос, Максимианопол,!8—1ї Серес, Филипи 8 

Траянупол.19 29 
Провинция Хемимонт, под (управлението 

на) лукс (има) шест града: Адрианопол“ 

Анхиало, # Девелт? Плутинополр“ Цоид?®. 

Провинция Тракия, под (управлението на) 

консилиарий (има) пет града: Клима Мести- 

кон и Аконтисма,“" Филипопол,” Вероя?“, 

остров Тасос, остров Самотраки. 

Провинция | Мизия! (Скития, под (управ- 

лението на) хегемон (има) 15 града: Томи" 

Дионисопол,* Акре? Калатис?? Истроср! 

Константиана?? Senna,’ TponeyMw, Аксио- 

1 Евдоксиупол — днешният rp. Силиврия. Старото име на града било Salambria или Selymbria. Бил на- be 

ка император Аркадий (395 — 408). 2 : 

било Perinthus. Бил наречен Хераклея в началото На IV в. Cpe. ГИБИ, H, стр. 88, 

Люле Бургас. Старото 
4 Панион — 

395). Вж. А. Н. М. Jones, The Greec 

Iustinian, Oxford, 1940, р. 381, в. 34. — ГИБИ, H, стр. 88 бел. 6. 

тичността градът e бил известен под името СазеНит Bornos, пак там, стр. 88, бел. 8 

дн. Галиполи. 

10 Caraza или Савсадия — ди. Кавак. 

Хераклея — дн. 

било Bergule. Бил наречен Аркадио- 
градът e носел името Теодо- 

City from Alexander to 
дн. нос Коджабурун. B ан- 
в Ганос — дн. Газикьой (Га- 

S Миризос — при ди. Чаталтеле. 9 Салти- 

п Афродизия — дн. Авраша, на 8 км западно от Ka- 

Айнарлжик (Инеджик), Cpr. ГИБИ, Ш, стр. 88, 

M Партиконол или Парикопол (Haofhxónole, Папоскд- 

среща се още и под името Heracleia 

Месинкалеси до > Гюмюрджина. Старото име на 

13 Филини — днес развалини между Драма 

P. Lemerle, Philippes et la Macedoine Orieatale 

"Тъджакьой (Терма Лутра), южно от ; 

Дориск. Вж. В. Велков, Градът # 

Градът бил наречен Алрна- 

име на града 
Панизо. През IV в. 

5 Орны — до 

Траянупол — 

нопол в чест на император Алрман (1117.-198). Тракийското му нме € Uscudama. Наричал се и Орестиада 

(Orestias). 7: Анхиало - дн. Поморие. 73 Девелт — дн. с. Дебелт, Бургаско. *1 Плотинопол -- прн 

Димотика. Вж. ГИБИ, П, стр. 89, бел. 8. — Велков, Градът в Тракия H Дакия, стр. 97. 25 Цоила — нее 

локализиран досега. Според Г. Баласчев, ИРАИК, IV, 2 (1899), стр. 212—218, градът се намирал около 

Анхиало. w Клима Местикоп — област край р. Места. U7 Аконтисма — проход при устието на р. Места: 

Подробности вж. в ГИБИ, 1, стр. 92, бел. 3. 75 Филипопол — дн. Пловдив. 29 Вероя — дн. Стара Загора. 

30 Томи -— близо до дн. Кюстенджа. 21 Дпонисопол дн. Балчик, По-старото име на Диовисопод е 

Koor sa. 32 Ape — при aH. село Нанево до нос Калиакра. 82 Калатис - дн. гр. Мангалия. 5* Истрос— 

лн. Истрос, бившето Каранасуф в Северна Добруджа. Срв. ГИБИ, H, стр. 90. 

T. e. Зелдена или Залдапа — неуточнено, джа. 55 Donna - 
Traiani) -— дк. Аламклисе. 

35 Константиана — дн. Кюстен- 

вж. ГИБИ, И, стр. 90, *! Tporeü (Tropaeum 



ході, Калдава, Кдовос, Toócius, „Ховкодоттос, 
Atywooc, Адил. 

“Еос ôe то тйс Өоахус Óéua xatd tòr 
“Гоохйвов  Z'wvéxÓguov, zal ива табта то 116 
Maxsóovíaz иа, © ^nó то Алох» xai тт 
£xelot толодаба» тетахти. поувти or 007057 

2. Дейтворо? Ица Махедоугах 

Меквдоча 5 хов dwoudáot дало Мах<дозоз 
тов №05 хо Avias тис Леъка етос, с пот 
с , с no 
Hoíoóoz ó пот 

ery ge А 4 , WEST 
H Ómoxvocauérn dá ye(vato тажимеоавъс» 
vie два, Máyrgra, Moxsóóva Qizmoyáoumgr, 
"LU ` r4 y KOY. "nt $ * >, of лв Пиобр xai '"Olvusov Óouar'Bvowv. 

САМО 08 ало Махеддтос той Aióiov, Фа 
"EARáruos, '"Ísosuov nodu uv ёр “doye „ён 

AMaxsóóvog (rov) "А0доч, (dg job убу Манвдбрас 
xaAobvrat uóro ива Меобу zóte оѓхобутес“. 
zÍéyeru 0ё хай Махедоріасѕ  uotpa  Méáxeta, «oc 
Magoóac iv agoro Мокедомкф” „кой vv "Оого- 
telar д2 Махта” Aéyovow бло тоб Махеддъос“. 
Алла хай ту” inw Мохедоуіор Мохешах oióev 
órouatouérr KAsíóuuoc iv поте Атос „хо! 
#Ериодноа» блёо vOv Абглойод" Qvo ths xaAovué- 
тис Maxetac". Oi дё тўс Махедо ас Ваоейоар- 
твс (uroyóvovs баутобс ‘НоаяАвоис OvoudLovow, 

*ligaxAéovs ёивіуоо тоб Войфауоъ ий Asovtogórov 
трууйторутос оф тръ «идва xai tò иуввос xai 
Одо» айтоб tòr харохтӯоа £v то “Чллододис) 
toc = ел > я è с т > г, p ó dÀxoUc Фодойс длкийбото ós v  Alxuévgc 
А пфиоборос viós, Фе “Е рес wevóo2oyotot toic 
уобпиаоге дб zai бут vawíoc xal oxíuuaros ко! 

лоофйрас paouuxrc то дёоцоат тӯ хефаййс тоб 
Aéovioc £avrobe топобвог xoi отвица тобто xal 
xóouor myobrvat xol бло лата Адо” xai nág- 
yagor тобто SyxaAAcnifovrar ко! идотис дёбли- 
atos адтд тд убшона то? Махеддуос ' АйвЕатдоси 

- з f! , * г 24 * 
токал ибт xoAAomutóusvov. "E(n)xoátos 08 
5 Васа тфу Maxsóóvov dozauéírg бло toù 
toírov vioù HoaxA£ovc KaoavoD ngoooyopsvuérov, 
эр Н > y ^54 - ` 2, < 2 

абки тоа де дло Gov тоё лотодс "Alsi£áv- 

óoov, игуайлдагоа 95 xai блеофъйе увуоибн xai 

1 Аксиопол — AH. XuHor при Черна вода. 
Каров — днешно Хърсово. 4 Тросмис — дн. Иглица. 
дн. Гулча. T Алмирис — Запоройени. 

„н.е. * Пиерия = пр 
368. 

Constantinus Porpihyrogenitus — Константин Багренородни 

2 Капидава — дн. 

10 Бол — митическа личност, владетел на остров Еолия, повелител на ветровете. 

398 
noz, Капидава? Kapnoc?, Тросмис? ,Ho- 
виодунум, Erucoc Алмирис.? 

Дотук е Тракийската тема според Си- 
некдемос на Хиерокъл. След това (идва) 
Македонската тема, която спада под Илирик 
и неговата област. Тя започва така: 

2. Втора тема Македония 

Провинция Македония е получила името 
си от Македон, син на Зевс и на Тия, дъще- 
рята на Девкалион, както казва поетът Xe- 
зиод.5 

Тя, като заченала, родила на Зевс Гърмо- 
вержеш двама сина, Магнит и отличния ездач 
Македок, които се заселили около Пиерия? 
и Олимп. 

Други пък (мислят), че Македония се на- 
рекла така (от сина) на Eon? Македок, Kak- 
то казва Хеланик’! в първата книга на „Тайн- 
ствата в Аргос“: „от Македон (син на) Еол, 
по чието име се наричат македонците, жи- 
вущи тогава сами с мизите.“ 

Казва се, че Макета е част от Македо- 
ния. Както твърди Mapcuü'? в първа книга 
на (своята) „Македонска история“: „и Оре- 
стия" наричат Makera от Македон“. Но и 
Клидем“ в началото на „История на Атика“ 
известява, че цяла Македония се наричала 
Макетия: „И се преселили през Егиал!° над 
така наречената Макетия.“ Царете на Make- 
дония се наричат потомци на Херакла, онзи 
бикоядец и лъвоубиец Херакъл, чийто образ, 
величие и цялата му външност изобразява 
медната статуя на Хиподрома. Той бил син 
на Алкмена и Амфитрион, както се разказва 
в елинските легенди. Затова вместо с ленти, 
корона и царска багреница си покриват гла- 
вата с кожа от лъвска глава — те смятат 
това за корона и украшение и се кичаг с 
него повече, откодкото с всякакви скъпоцен- 
ни камъни и бисери. Достоверно свидетел- 
ство за това е златната монета на Алексан- 
дър Македонски, украсена с подобно изо- 
бражение. Македонското царство започнало 
да се издига при третия син на Херакла, 
наречен Каран, било засилено от Филип," 
бащата на Александър, станало велико и ог- 

Калакьой. 

5 Новиодунум — дн. 
3 Карпос (Киолос) или 
Исакча. 6 Егисос — 

| в Хезиод — древногръцки поет, живял през VIH в. (750—700 г.) 
планина в Тесалия. Вж. D. Detfschew, Die irakische Sprachreste, Wien, 1957, p. 367--- 

1 Хеланик — 
древногръцки периегет, съвременвик на Херодот и Тукидид. Хеланик обходил цяла Елада и събрал митологи- 
чески и исторически материал. 

М Клидем  (KAsiónuos 
рия на Атина от най-старо време. 15 Егиал 
цар Александър Велики (336—323 пр. н. e.) 

12 Марсий — съвременник и 
историческо съчинение „Махгдочкха“ в 10 книги и „АВ йдрои арий“. 

или Kie тддумос) — древногръцки писател, живял 
(Аба дс) — старото име на Пелопонес. 

1? Филип И Македонски (359—336 пр. н. е.). 

приятел на Александър Македонски. Написал 
3 Орестия — старото име на Одрин. 

през IV в. пр. н. e. Написал е исто- 
16 Македонският 
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vv вход” тўс yis автфу Зларайваоа ёл’адтой 

* АдЕЁйудоот, xal тб» абтоб дюдбхот, хатой Еаоа 

дъ cis Пеоова тду Фи ллоъ, (ore xoi aùtò бло- 

BaÀsiv то тўс faosíac дЕКоца alyuákwros удо 

atròç 6 Ilegosósg uerdà wyvvouxóc xol тёхуау, htn- 

дас бло АциМоз àvÜvnárov xal стоатпуоб vOv 

“Роцаща» вс тр "Puy дойда дёошос xal 

závta và rfe Вос ав тфу» Maxeðóvow влотиа, 

ore вло Вао/й ас sig émapxíav tÒ оҳђиа UETA- 

Ва ги xal убу sic Üéuaros табу xoi отоатпу(дос 

абтр” кота сон. 

'Exooyia Maxsðovias (ау бло  xovovadpur, 

лбдыс ДВ. OscoooAovíxn, ПА, Ебошлос, Aios, 

Вбороа, ?Коодаша, "Eótooa, КЕЙТ, Akuonia, 

“Нобеля Aáxxov, ° Аутоуіо, T'éuvôos, Мяедис, 

ДабВотоос, "Ióouérg, Boáyváos, llo(uava, Mago- 
> ^ AT. 7 ep +, а 7 rms Y 

veux, "Aut tolus, Хедлойс, ’Ало ложи, Tónegos 

tò убу ‘Робоюу, NwónoAg, ’Тдалойс, `Ана’дос, 

Квоеблеоуос, В&олу, “Арайос, Аохупаоблойв, 

УзВаотолойи5. 

"Елоожа Мохгдотас (B^, Ве’ууенота, aóAes 
», Хтбло, "Aoyos, Етотойо”, llsiayoría, Вдо- 
удда, Кейсюдо", “Аоиота, Zásaoa. , i Н - 

5 ^ ` * 

Елаожа ӨғсоаМа` nò tòr abróv, подс d, 

Adápwoa, Anuntuás, бтВа, ° Eziaiós, Аашо, Тоба, 

Гбифо, “Үлбту oi уби Деубизе Аба Патось, 

Constantinus Porphyrogenitus — Константин Багренородни 

ромно, като достигнало 
Александър и неговите 

станало да съществува при Персей’ сина 

на Филип? и загубило и достойнството на 

на царство. Защото Персей бил победен от 

римския военачалник, проконсул Емилий [Па- 

вел, пленен с жена CH и децата си и отве- 

ден в Рим окован, заедно с всички знаци на 

македонското царство? Така Македония от 

царство се превърнала в провинция, а сега 

е стигнала до положението на тема и стра- 

тегия. 
Провинция Македония Първа под конси- 

лиарий, (има) 30 [32] града: Тесалоника,“ 

края на земята при 
приемници. То пре- 

Пела? Европ8 Диос, > Верия Еордей,? 

Едеса? Kens," Алмопия? Хераклея Дак 3 

Антания, 4 Геминд,8 Никедис,8 Диовур," 

Идомена 8 Врагил,? Примана? Маронияр! 

Амфипол,2 Неапол? Аполония” Топир — 

сега Русион, Никопол?6 Итапол,“" Акант,2% 

Кереопирг,29 Верпи/ Apan?! Диоклетиану- 

пол,3? Севастопол. 33 
Провинция Македония Втора под управ- 

лението на (хегемон) има 8 града: Столи, 

Аргос?  Евстрейон Пелагония?” Варга- 

ла38 Келенидий”? Армония,*° Запара! 

Провинция Тесалия, под същия (има) 

17 града: Лариса, Димитриада, Tuna, Ехи- 

ней Ламия, Трики ?-* Гомфи,» Ипа- 

Мотодлойсе, Коодопа, GOápoalos, Bovgauírows, ти, така нареченото сега Нови Патре, Ми- 

трополия, “Кесария? Фарсала, Бурамин- 

1 Последният македонски цар Персей (179—168 пр. н. е.). ? Македонският цар Филип V (221—179 г. 

пр. н. e) 3 Загатва ce за битката при Пидна в 168 г. пр. H. е., след която Македония била покорена от 

римляните. 3 Тесалоника, дн. Солун. За името и за историята на града вж. ГИБИ, П, стр. 90, бел. 9. 5 Пела — 

столицата на старата македонска държава. Развалините й се намират при с. Постол, Ениджевардарско. 8 Ев- 

pon — дн. c. Бозаджи. * Диос — дн, Диос при Малатрия, х Верия — дн. Bep (Караферия). 9 Еор- 

дея — дн. Моранли (Риаки), Кожанско. 10 Едеса — дн. гр. Воден. li Келла — нсуточнено. За неговото 

локализиране са изказани различни мнения. Вж. ГИБИ, IL стр. 91, бел. 3. 12 Алмопия — Мъглев, покрайнина 

северно от Воден. 13 “Нодийно Adxzov или Лабног — AH. Лерин. 11 Антания -- неизвестно. 15 Гемин- 

16 Никедис или Никея дос — неизвестно. 
Дойран. 

може би дн. Велушина, Битолско. 

18 Идомена — Милетково при Мировци, Гевгелийско. 

М Диовур — днешният 
з» Врагил — вероятно Верги, Нигритско. 2Прима- 

на — дн. Корфовуна (Йенимахле), Нигритско. ?! Стар град, дн. село със със същото име близо до Гюмюрджина 22 Ampu- 

пол — Амфиполи (Неохори). # Цеапол-- дн. гр. Кавала. 24 Аполоння — Полина, южно от езерото Bonge. 25 Топир 

(Русион) — В същност Топир и Русион са два различни града : първият се намирал при устието на р. Места, а вторият 

се отъждествява с днешното Рускьой иди с Кешан в Източна Тракия. Срв. ГИБИ, H, стр. 89. 25 Никопол — Nico- 

polis ad Nestum — днешният гр. Гоце Делчев. 27 Итапол —- ”аломс вероятно BM. Аейлойме — дн. Кавала. 

28 Акант — Предполага ce, че се е намирал близо до Йерисо в Атонския полуостров. 28 Кереопирг — Ksgeuózwoyos — 

крепост близо до Гюмюрджина. 30 Верпи — дн. 
клетианопол — дн. Арменово (Арменохорион) при Хрупища. 

3 Аргос — Стариград, Велешко. Xrólloð — дн. Пустоградско при Градско. y P ри tp 
се e намирал вероятно по горното течение на р. Струмица. 

още Хераклея Линкестийска. През средновековието той е известен с името  Bovréus, 

#8 Варгала — при c. Карабинци, Щипско. Вж. Ив. Венедиков, Вар- 
Манастир. Вж. ГИБИ, П, стр. 92, бел. 9. 

гала: Разкопки и проучвания 1, София, 1948, стр. 82 и сл. 

mann, Le Synecdémos d'Hiéroclés et l'Opuscule géographiq 
40 Армония — неуточнено. Као» (ключ), c. Ключ. 

c. Копач, Нигритско. 91 Арал — неуточнено. 32 Дио- 

33 Севастопол — нелокализиран. 34 Стоби 
86 Евстрайон (Evorpotov) 

37 Пелагония — дн. Битоля, Градът се наричал 
а по-късно бил наречен 

38 Келенидион — неуточнено. Според Е. Honig- 

пе де Georges de Chypre, Bruxelles, 1939, p. 16, 10 то е 

и Според Е. Honigmann, Le Synecdémos, s.v., Запара 

ce отъждествява C дн. c. Цапарево, западно от Битоля. Според Йордан Иванов, Северна Македония, София, 1906, 

стр. 59, Запара ce намирала в областта на Брегалница. 

дн. Трикала. 3 Гомфи — крепост, при Мусаки. 

Кожанско. 

i? Ехиней (Ертшдс) = дн. Ежево, 13—11 Трики— 

#6 “Yaara — дн. Хипата. 17 Кесария — Кесария, 
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Хайтов, "ооуујобдос, voos Zxiaðos, уйоос Xxi- 
лода, »пооз Isnáogóoc. 

“Еос фде тд дёиа Махвдозчас. 

3. Toízov Еца Xvoóuovog 

To дЕ ща тоб Xrovuóvog тў Маквдома 
suvrétaxtat хо обдацоб roírov Aóyos ёот spi 
Üéuaroc, Яс xÀacoógac таб» дейбиотаг xal 
Zxúðu ото дуті MaxeÓóvow ðavéuovran, *!Iovon- 
э1ауо®д rob ' Ріуотизтою & roig Óoso: той Хториб- 
rog xal тс OÓuDáüongc тб» xÀucovoOr tovtov 

вухатоижооттос.. | 

4. ТЕтаото» д Е иа Өгєосадоуімэ 

То дё убу sic дёцотос таб» xomuaxítov Oso- 
садо ки xai одто MoxsÓoríae ибоос veyyáve. xal 
tva um déyo tots &оудер xal пайдоойс той тогой- 
vov иаотъоос лойуиатоѕ, дабуовож ифотис б бус 
тоб Хоотоб длботолоѕ Пайдос, Махедоуѓах табтуу 
длокадду ygápe Ўобтоѕ „лардтов uiv "Apc 
otáoxov Махеддуос Өјвосадотиёо'* Å удо Өғодо- 
Хоув иттоблоМс ou тўс Махвдомас. 8440. xol 
“Коох с 6  yoauuaxcóc ёр aic иамедознойс 
афту» iéDeme подго’. "Exe дё thv буоиаоѓау дло 
тогот airíag Ф Аллох 6 "Auvrov | Osocalobz 
xet vixýoas тў Эту xol тў nóàa биовисс 
zò бтоиа ёдето (рр. 84, 1—89, 9). 

6. "Ехтоу дёна Пед олбдууђоос 

. . Üotepov Òs лай» тб» BMaxsÓóvov бло 
е у = H E c € + z E с 

Pouoíor ўттрдёутоу, лдоа 5 СЕ с ve xad 7 
Педопбуууоос nò три тфу “Роше” cayjryr 
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сий 1? Салтос? Иоанувий, остров Скиат, 
остров Скепола,2? 8 остров Пепарит. 

Дотук е темата Македония. 

3. Трета тема Стримон 

Темата Стримон е съединена с Македо- 
ния и за нея никак не се говори като за 
тема, но тя се смята като клисура Вместо 
с македонци тя е населена със скити? KOH- 
то Юстиниан Ринотмет поселил в плани- 
ните на Стримон и в проходите на клисурите. 

4. Четвърта тема Тесалоника 

Тесалоника, която сега се смята за тема, 
също е част от Македония. И за да не из- 
броявам чуждите и стари свидетели относно 
това, достатъчен свидетел е светият апостол 
на Христа Павел, който нарича (тази страна} 
Македония. Защото той пише така: „С нас 
беше Аристарх, македонец от Тесалоника.“ 
И наистина Тесалоника е главен град на 
Македония. Но също и писателят Хиерокъл 
поставя този град между македонските гра- 
гове. (Градът) е получил наименованието си 
по следната причина: синът на Аминта Фи- 
лип, като победил там тесалийците, дал 
същото име и на дъщеря Cu? и на rpa- 
да. — — — | 

6. Шеста тема Пелопонес? 

... По-късно, когато македонците били 
победени от римляните, цяла Елада и Пело- 
понес паднали под римско иго и от сво- 

éyévevo, dore добдонс дут вой ооу увубодо. бодни се превърнали в роби. А цялата стра- 

1—2 Бураминсиос (Bovoanivoros} — неуточнено. Според Honigmann, op. бы р. 16, може би е Каилоз 
Kspauiotos — Керамийско поле. 3—1 Салтос Йовиос (Хайтос "бвос, "lIeavvorjus) — неуточнено. | 8.3 
Скепола [неуточнено]. 
Константин Багренородни смятат Скопелос и Пепарит за два различни острова. 

7 Остров Пепарит — античното име на остров Скопелос. Хиерокъл, а след него и 
S Клисурата (xisřoovoa) 

представлявала малка гранична област. Клисури имало главно в планинските области на Византийската импе- 
рия. Начело на клисурата стоял клисурарх (xAewovoéoygc) Той командувал войските, които имали за задача да 
"охраняват важните планински проходи. Размерът на клисурите бил различен. Hakon от по-големите клисури били 
превръщани в теми. Вж. Bury, The Imperial administrative System, р. 146—147. — А. A. Vasiliev, Histoire de 
l'Émpire byzautin, Paris 1932, p. 461—462. — Л Ферлуга, Ниже воено-административне једнице тематског урећеньа, 
„Зборник радова, Визант. институт САН, 2 (1953). ? Тук сс загатва за похода на Юстиниан П Ринотмет 
срещу българите и славяните в Солунската област в 688 г. Вж. Златарски, История, L 1, стр. 160—161. Според 
Златарски със скити тук са означени българите на Кубер. 10 Византийският император Юстиниян П Ринот- 
мет (685—695; 705—711) 1 Македонският цар Филип П (359—336 пр. н. е.). 12 Тесалоника била дъщеря 
на Филип П от една тесалийка. 13 Тема Пелопонес била създадена в началото на ІХ в. Тази тема била орга- 
низирана за борба срешу славяните и за тяхното подчиняване под византийска власт. Вж. Bon, Le Péloponuése 
byzantin, pp. 74, 88—103. 
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`Нобдаводт дЕ лаза 5 хода ха: véyove Вдова- 

gos, бте ó Aouuxos Üdroaros лада ёВбохето ти» 

оѓхориёлр" бл ма — Keovavaretvos, б TÄS xongtas 

Evórvuos rà ожрлтоа Tc то» “Реифоо детле? 

дохйс, Фотев ura тбр ди Недолозъбо" | uéya 

qoorobr:a éd 1ў abtoD вузе, (va ui Aéyo 

Oocysveig, Fipo” во» 10у stepuósror зоди 

папку длосхбууон els ary rovrol то а дойиет 

vor iaupsetor 

Fuoucdosios ду добайанияч. 

"Hy д ofroz Хойтас 6 кудейдас ёлі Пърато! 

Хоф Хоютордоо» tòr viór тоб хадой “Роцаро? 

aai дтадоб flaciéos (91, 31.--42), 

и DE ADMINISTRANDO 

IMPERIO 

на ce пославянчила и станала варварска, 

когато смъртоноската чума моряла цялата BCE- 

лена, когато Константин Копроним? държал 

скиптъра на ромейската държава. Поради 

това прочутият писатед Евфимий? написал 

всеизвестния ямб: „Многолик пославянчен 

образ“? E с това осмял едного OT Пелопо- 

нес, който много ce гордеел СЪС своя 

благородек, & аз бих казал по-скоро долен 

произход. А този човек бил Никита, който 
за Христофор» 
император Ро- 

омъжил дъщеря си София 

сина на прекрасния к добър 

ман.” 

H. ЗА РАВЛЕНИЕТО НА 

ЖАВАТА 
УП ILD P- 

1. De Püátcinacióus et «е Buigaris 

Най зтакатфу 
Boviyáoor 

legi r&v ха тб» 

"Or xal vote Bováyágow фовеойтеоов är cira 06- 

keer б rr ‘Pouaiow Ваойевс, xa браги’ nov- 

ас Ви тобто буот, ёх TOÙ UETA ту 

IHowwaxnów. sigiveócu, ёле) xal подс айтосс 

robe. Во фооис oi ото Потбоижетен лАңон- 

Сото, xai пика ВогАйФош jj обзор мёодос jj 

tjj лодз tòr Васила “Ренат убить ЕЕС 

детомто xarà BovàAyaoíag Вкотоатейво", ха бло 

той zteQiórros адоте хай vus icyéos абтби Ereg- 

мий» абтобс xci бттбу ди тобто xai oi Воёдуаот 

фута xal олорду” диргифс Éyovci той вовувйер 

xal ópoveiv исто тб» Marwar ёи тоб удо 

ло ас фл? афту каталойвит ра ка! лосидеъ- 

дру тр nelga уния хао» xai gavupégor elvai 

rò sggveíem ве подс абтобс (5, 3-—13, р. 52). 

i По тълкуването на израза годларобу дЕ лава 

зивството от учените 
Греции, BBp. V (1898), стр. 404—438; 

К. “Ацазтос, Чотооба тоб Въбазтпобв xpávove, 

land, Berlin, 1941, р. 15, 173. .- Воп. L 

гръцки, са на мнение, че сс касас изобщо за 

от oxááfac — роб, 
latifs à l'histoire de 1 
уйхас : BZ, XLI (1941), p. 358, 

slavischer Einsiedelung im Hinterland von Thess 

зантийският император Константин 

през 749 г. з Кой е този Евфимий, не е известно. 

дума, от старославянското прилагателцо 

въишност, външен вид, лик. Следователно yapaodosióis 

greco-bulgare, Byzantion IX (1934), p. 799. 

ман Лакапин. През 927 г. негов 

ния мир била наречена Ирина (от вот 

неги -- народ от тюркски произход, ко 

гите, като воювали с хазарите и 

земите между р. Дон и долните 

Moravcsik, Byzantinoturcica, I, 

462—464. 

р ^ Ad jvat, 

поробван 

alonike 

зи -— МИр). 
йто през IX в. 

източните славяни, 
течения на Днепър 

смятат, ue #084480 означава, 
626—670. — А. Vasiliev, 

e Péloponése byzantin, p. 28 sq. Напротив, 

T. e, ue Гърция била поробена, a не 

a Grèce ап Moyen Аре, Paris 1880 

— À. А. Боя ох. ОГ Удава èr 

V Копроким (741—7 

„горазд“ —- голям, сръчеп, 

> Христофор бил провъзгласен 

ara дъщеря Мария била 

p. 87—89. — B. Д. Греков, Киевская РУСЬ, 

5 За печенегите п за българите 

Ромейският император би се сторил по- 

опасен за българите и може да ги принуди 

да стоят мирни, акс сключи мир с печене- 

гите?, понеже споменатите печенеги са съсе- 

ди и на българите. Когато поискат — за своя 

собствена полза или за угода на ромейския 

император те десно могат да се OT- 

прават на поход срещу българите и да ги 

побелят и разгромят с по-голямото CH MHO- 

жество и сила. Затова и българите полагат 

непрестанни усилия и старания да живеят В 

мир и съгласие с печенегите, понеже от че- 

стите им нападения и опустошения от ОПИТ 

се научили, че е добре и полезно да са ви- 

наги в мир с тях. 

yore Варва има големи спорове. Mio- 

ce пославякчилг. Вж. Васильев, Славяне в 

Histoire de l'Empire byzantin, 1, р. 234. - 

1939, p. 363. -- M. Vasmer, Dic Slaven in Griechen- 
други учени, предимно 

aro смятат, че думата не e год4адойз, à герой 

пославянчена. Бж. C. N. Sathas, Documents inédits re- 

- 1890, 1, p. XXVIII suiv., IV, p. Хо suiv. — 4. Tewo- 

"Enid Cra 1935. — Fr. Dólger, Ein Fali 

im 10. Jahrhundert, SBAW, 1952, 1, p. 19--28. 2 Ви- 

75). Чумната епидемия се разпространила във Византия 

1 укоподоядие е по всяка вероятност гръко-славянска 

хитър, и гръпкото съществително вгдос — 

многолик. Срв. H. Grégoire, Une épigramme 

за съимператор от своя баща Po- 

женена за българския цар Петър и в чест на сключе- 

в Византийският император Роман Лакапин. * Пече- 

обитавал земите между Волга и Урал. През X B. иечене- 

ce спуснали по на юг и заели южноруските степи — 

‚ Буг, и Дисстьр, чак до Дунав. За печенечите тук вж. 

Москва 1949, стр. 450, 457, 498, 

5 qoa xat 
че Гърция 

е, к 

означава, 

mmm  untulilumman 
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2. De legatis ab urbe a deo custodita missis in Patcinaciam 

По: vv ало tf: Пвофтфахтон ag- 
е0 5 àroottelÀlou£&£viov daotZzexuimy икте 
уедат дот Óíu ve ro? iuvoviüíovu xai 
dáranmoi ка! dádroo:p: лотаноћ ё» 

JiarrQivaxia 

"Qu xal eic tò ибоос ijs Doviyagias кидееетец Lus 
го» Jartwmatõr ёлі то ибо ro? dive xal Дагас- 

toi xai viv ézégay vOv Pxeiae бутсо» morauciv sad Basie 
Икоб üzxootsÀÀouérov дот в" цвета yeAovOÓ(cwr. Ód- 
vara xal уоос тоб sis JXegomra плећку» Футатда 
осъутдишз ко! тауваж с чины» tots aOrove Pow 

ражтав obo xal вврфт ре ua dvÜooiov аттоб б 
BacuAuxoc èvròs tæv ува о” uérow xal uer? 
čavtoð và pagia ёлереоонеуох xob фута’ v 
tois xsAoYÓLou stody uera? sob холќохортои лөдс airov, 
хо! Gre коте ол, бони подс адтойс 0 вовсе 
хӧс дудофлонс абтоб булдас, xol Aaufáret ис айтос 
алд tow тобто» [Diautwaxcóm тоо? бунда 
«ul xgarsi айтойс si; та zsàdvOw, xal тоте ovu- 
porel uev abimo" zal Öte дошцоонао ot Поти? - 
ти крдв тот финхо” tors домот xarà та Èd- 
хата азб», Вл дос «вто то pakas до 
085, ко фодаивфетоаи пот ЗЕ abrÓw бооз 
Вобйетои, xal Рлостовбрес обхо) дё yoy ovuqxvstr 
иггадтфу фоте, nov й” xoroxvoujüg atòs ó fa- 
огл, momomo до ван, «те sis тон “Раю eire 
sis ro "s DovAyágovs вт: xal elz тойв Тойоногс. 
Ко! yàp Óvvard той спирте тойтонс пойвиегу, xoi 
лой ажв кат аттор Ате qofsool уби xape- 
стои (8, 1—35, р. 54--06). 

2. За императорските пратеници, uanpa- 
щани от богохранимия град в страната 
на печенегите с хеландий по река Дунав. 

Днепър и Днестър 

Печенежки народ населява и част от Бъл- 
гария около Днепър, Днестър и другите ре- 
ки, които се намират на това място". И така 
изпращаният оттук с хеландии? император- 
ски пратеник може там направо и бързо да 
намери печенегите и без да отива в Херсон”. 
След като ги намери, пратеникът, без да из- 
лиза от’ хеландиите, праща известие чрез 
свой човек, като пази при себе си в хелан- 
диите царските дарове. Те идват при него H 
като се съберат, императорският човек им 
дава заложници и той също взема от meye- 
негите други заложници, които държи в хе- 
ландиите и тогава се договаря c тях. И ко- 
гато печенегите положат пред императорския 
пратеник клетва според своите обичаи, той 
им дава царските дарове, взема от тяк кол- 
кото иска приятели и се завръща. Но той 
трябва да сключи с тях такъв договор, че 
когато потрябват на императора, да му слу- 
жат срещу русите, срещу българите или тур- 
ките*. Защото печенегите могат да ги над- 
вият всички и понеже често са ги нападали, 
станали са сега страшни за тях. 

3. De Russis Constantinopolim сит monoxilis venientibus 

` - E ` - гр. ^ А 5 „ 
leoi vé» ало ок Poolas ёоуонбуох 

г 

"Роз нета zr noro££élor èy Коуотоа 
тгроглойе: | 

"Qu та ало ths со ‘Гожаз нозобира xa- 
reogoóueva ёу Ktowvoravrvoesnóla eia uiv Флд той 
NeuoyaogÓác, iv © ZqevóooüiáBoz ó vioc "Lyco 
тоб doyortoc “Роби ёход гето, во ðe xa dno 

1 Тук вероятно ce загатва за по-раншниге български владения отвъд Дунав. 
с весла и платна, употребяван извънредно много поради бързината и 

Вж. Bréhier, 
* Имат се пред вид вероятно 

името „Рус“ се разбирала територията на 
на киевската държава, 

нен кораб, каран 
ландийте служели за 
в Кримския полуостров. 
pp. 131—145. 5 Под 
ти. Останалите земи, подвластни 

пренасяне на войски. 

3. За русите, които пристигат с едно- 
Оръвки от Русия в Цариград 

Еднодръвките, спускащи се от външна 
Русия в Цариград, са от Новгород8, в който 
ce беше установил Светослав", синът на Игор, 
княза на Русия. Те са също и от крепостта 

* Тип визаптийски вое- 
лекотата си. Xe- 

Les institutions, p. 409--411. " Херсон - град 
маджарите. Вж. Могаосяе, Byzantinoturcica, I. 

Киев и неговите най-близки околнос- 
се наричали „външна Русия“. Вж. /7. H. Третья- 

Kos, Восточнославянские племена, Москва, 1953, стр. 205.-214. — М. В. Левченко, Очерки по истории 
русско-византийских отношений, Москва, 1956, cip. 202—210. — А. У. Soloviev, Le nom byzantin de la Rus- 
sie, S. Gravenhage, 1957, p. 9—15. 5 Немогардас — днешен Новгород. Този град ce причислява към 
„външна Русия“. Вероятно Меноубодас е погрешно предаване на Хегоуйодас. Характерно е предаването на BTO- 
рата част на думата с рдодас (от българското град, а не от руското город), което издава влияние на старобъл- 
гарски сзик. Вж. А. А. Шахматов, Введение в курс истории русского языка. 1. Исторический процес образо- 
вания русских племен к наречий, Петроград, 1916, стр. 81, 86, 89. -. Б. Д. Греков, История культуры древней 
Руси, Москва, 1948, стр. 189. 201. — Третьяков, Восточнославянские племена, сто. 224. ? Киевският княз. 
Светослав (946--972). и 
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то хботоо» viv Миочонах xai ànó Телобтбау xai 
Treowycyav xol ànó тоб  DBovorygaóé. таёта обу 
ёларта да то? лотаио? хотбохотта Лазаловос ial èni- 
отуотта Ел! то xáovgov 10 énovouatónevor Žau- 
Вотас. ОГ 6 ХухдаВо, oi лахифта адтбу, oi 
Koifqvaugyot Aeyónevor xol oi Авъборо xai oi 
оло! ХхдаВола? eis và доп обтбу хдлтоус và uovó- 
tula iv v 100 увииб»ов кооф, xai хатаотцсаутес 
афта? тоб xugoŭ ávowouérvov, тука бо 5 
пауетос, sic tàs пАоіоу одоос Митас tiodyovow 
ата. xal ёле) дивгра(  siopáAAovow cic tòr no- 
zauóv tòr Aávangw, длд то» éstos обто eig то 
abróv лотаид? cloíoyovtat ха! длбохотта &ig тбу 
Кадва, xoi обоото» els и» &ёаотнот, xal длейт 

подобою афтӣ вс тойс Рос. об óà Рас охаф да 

ха} móra тафта дуоойботтес, та лайма ай» 
поудЕ да матайфоутвс ё аёту fdlAovot xai zéh- 
Дас̧ xoi oxaguoùs eic aŭta zal дотдс zosías ** *4 
ол ото» abvà. xal 'Iovriov итрдс дей тоб no- 

тацоб Дазбловос длокаобутев хотёоҳоуто els то 
Виет Ву, časo or лахиоуихор к4отоо” qtay 
‘Рас. ха! осотадомёдиеоь иётов ибуо дбо ха: 
токо" исобу, riza йу блата алобузах®о та 
итудЕода, тбтє дложгобо: xoi хотеохокта діа toU 
elonuévov Aavángecoc лотаноб. xai agÕTOr ui 
Éoxovtot eic 1ду лоблоу фооуибу то Елотоцабо- 
u£vor ' Ковоглй, б воитребвта ' Рооюті ка! Хийа- 

Волей iun коибош”. 6 дё тобтои qoayuós тоообтоу 
ёсті orevóc боор то лййтов тоб 1[vxariTsQ(ov ué- 
cov ĝè адтоб лос во Буе бартай vyoiem 
дер длофоюбиєуои. лос айтдс обу Воубивуоу tÒ 
8000 zal nAguuvooUr, «див да" длохопитгоието» 
лөдс тд хат ибоос, zov uéyar xai qófor длоте- 
Asi xal фа тобто иёоот адтат ob тодифаш oi 
“Рос беде, 0114 п/поо» скадфоаттев xol тоћс 
uiv дудофлоъс ёхВа2бутєс «а түу бодр, та де 
Хола подуиота čácavtes cls 14 uorókvia, si 
обтос уои»оі, tois лоб’ aft» wniogobvreg “++, 

а Ухдарича edd. 
b аста corr. Moraucsik, а?тду P edd. 
с zxsivw corr. MoraocsikR zxsiva edd. 
1 lac. ind. Moraociks хо! обтос addendum coni. 

Bekker. А 
e Гас. ind. &éoyorvai vel бав: Васотоіу excidisse coni. Mo- 

ravcsik. 

Смоленск! и от Любеч?, и от Чернигов”, и 
or Вишеград: Всички те прочее слизат по 
река Днепър и се събират в крепостта Киев, 
наречен Самватасб. Славяните, които им пла- 
щат данък — т. нар. кривичиё, лютичи и оста- 
налите славянски племена зимно време из- 
сичат еднодръвки B своите планини, снаря- 

жават ги, когато се оправи времето, и като 
се стопи ледът, ги закарват в близките езера 
и (понеже те се вливат в река Днепър), от- 
там те навлизат в тази река и стигат до 
Киев. Изтеглят лодките, за да ги снаряжат, 
и ги продават на русите. А русите купуват 
само дървената част на лодките, развалят 
старите си еднодръвки и като вземат от тях 
ведра, весла и останалите необходими пред- 
мети, снаряжават лодките си, тръгват през 

месец юни, спускат се по р. Днепър до град 
Вятичев?, който плаща данък на русите. Там 
Te се събират в продължение на два-три 
дена, докато дойдат всички еднодръвки, и 
тогава тръгват и започват да се спускат по 
споменатата река Днепър. Най-напред идват 
до първия праг, наречен Есупи?, което на 
руски и на славянски означава „Не спи“. 
Този праг е толкова тесен, колкото е шири- 
ната на Циканистерия?, a в средата му се 
издигат стръмни и високи скали, които при- 
личат на острови. Когато прочее водата сти- 
га до тях и ги залива, и след това се спуска 
надолу, причинява голям и страшен шум. 
Затова русите не се осмеляват да минаг през 
тях. Те слизат наблизо, изваждат хората на 
брега, а другите вещи оставят в лодките и 
след това голи изпитват (дъното) с краката 
си, за да ве се натъкнат на някой камък. При 
това тикат с върлини — едви носа, други 
средата, а трети задната част на лодката. 
И така с най-голяма предпазливост те мина- 
ват този първи праг по края и по брега на 

i Милиниска, BM. ХийиЧоха — Смоленск, с изпускане на началното „с“. Вж. Греков, История культуры 

древней Руси, стр. 202. — „Левченко, Очерки по истории русско-византийских отношений, стр, 203—204. 

2 Телиуцан — неправилно предаване на tà Аютртба, Любеч. 
гов. 1 Bovesyoaóf — Вышеград. За -роабе срв. бел, 7. 

3 Тегомуфуат .— вместо Тёвомуото» — rp. Черни- 
5 Названието Самватас, давано на Кисв, He e 

напълно разяснено. Вж. Левченко, Очерки по истории русско-византийских отношений, стр. 208—204 и там по- 

“ сочената литература. 6 Племето кривичи живеело по горното течение на Двина и Днепър. Вж. Третьяков, 

Восточнославянские племена, стр. 228—237. — Левченко, пос. съч, стр. 204—205. ? Сиреч град Hà вяти- 

чите, Славянското племе вятичи населявало земите по горното течение на p. Ока и нейните притоци Жиздра 

и Угра. Те били съседи с радимичите и северяните, който живеели покрай реките Десна, Сейма и Сула. 

Вж. Гретьяков, Восточнославянские племена, стр. 238 

НЕ СЪПИ. Очевидно преписвачът е слял началното »- 
245. 8 Еоооъяй е било М№ооорля — OT староруското 
с окончанието на флоуоцабдиктоу и така се с получило 

Neocovañ. За тълкуването на това място срв. Третьяков, Восточнославянские племена, стр. 205—217. — Левченко, 

Очерки no истории русско-византийских отношений, стр. 208, 209, 211. 9 Циканистерий (ТГбухолноттого») (rè) — 

. дворцов манеж, където императорите ce упражнявали в езда на кон и игра на топка. Намирал се на западния 

бряг на Босфора и имал размери приблизително 60 на 120 м. Вж. Janin, Constantinople byzantine, pp. 37, 40, 

90, 115, 119, 188—189, 279. 
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fva ий то: Идо лооокообооп” тобто дё люби» 
oi uiv п/фоа, oi 82 uécov, oi 98 xai eic viv 
zoóuyar perd xovvagiow xovrofevóuevoi xoi игта 
тоойтис ándonc йхоВеіос дйохота то’ тоюбтоу 
лофто” фоауид? дий тйс yovíag xal the будив тоб 
лотацоб, ха де до tòr тообто” фоауидт, 
лай» @ло тйс Епойс üva&aufavóucyo. тойс Aot- 
лофс длол 800, xal хоатбохот &5 vOv #5500 
qpayuóv tòr iuAsyóusvov “Росот! uiv O0Afogoi 
ХудаВолоті 9: '"Ocroofovvínogay, nso Воитретвто: 
tò vgoíov той фраучоб. Вот xáàxsivos диогов tQ 
лоте, хайелос te xal доодіёсодос. xai ліл èx- 
BaAóvieg тду ладу ÓwfiBátovo: rà иотобойа хадфс 
xai лосгвоо". óuoícc д2 дбохозта xal тб» roí(tóv 
qoayuór тду Aeyóusvov Гейаубо 6 &ounreéterot 
Ундавилой 9xoc фопуиоб «1 ойтаж tòr révaQtov 
Фоауифу, tòr uéyar, тду éulsyóusvor “Робот иёт 
"Авфдо, ХхдаВолоті 98 Мао, би фе ейонос 
о ztÀexüro: ес 10 Ибо тоб фоауисб. & тото 
oi» гдфоауиф  oxaAdvovow влазта «с thy yr». ôg- 
ÜónAcooa, xal #Ебодота oi Фодибио будосс pv- 
Айтта» vp Вір" uev! афту, xai ánépyorvrat, xol 
rdc Водас обти да robe Потііуожітос дуовлусос 
qwAdrtovotr. oi 98 дото та лодуиота йлео EXov- 
ow «вс та uovótvAa дуайдавдието, та yvydágia usta 
vOv áAéoscr йд то? сооб абта ĝiafifátovo utha 
Kt, Рос àv де южи тоу фрауид». #4” обтос of 
uèr оброртес ci дё xal siç vobc Фиоис Ваотасоу- 

тес rà абтфт uorótvAa sic то тоб фоауцой #жегде» 
иХоос баб ВаСоось xai обтос філтортес афта eis 
ту morGuór xal та лецибта avv ёиВАтохд- 
ето гїоќоҳоути xal ос ѓуалолАёооою. “Алео- 
7бисуо дё sl; то» лёилто» qparvuóv тот &iovoua- 
tóuervov `Росой uiv Bagogooos ХхЛаВволоті де Pov- 
Алой, ди ueyáAgy. Ашу ánoveAci , лал», віс tåg 
rot лотацой устас rà айтф» поздбойя длорва- 

carteg, xaos xni sig tòr лофто» qpayuór xai sic 
тор Óeivsoor, xaraAauflávovo: тду то»  qoayuóv, 
Ағубисуөу и» “Риоой Лет Ххдабоноті 0 
Воот, 9 ou “Водоца vepoU, xai даВабоъо 
xai абто" биос. хо @ло тобтоо длол оно: хо! 
лод тои ÉfÓouor роауиду tòr вл/ вудието» “Роз 

` ^4 AT и г 
оо uiv Алообхот Хийдавилой д2 Холовбт, 0 

Фошарвивта Чиходс фоауибс, xai Owupatvorvec eic 

реката. А когато преминат този праг, Te взе- 
мат от сушата останалите мъже, продължа- 
ват плуването и стигат до другия праг, на- 
речен на руски Улворси, а по славянски Ос- 
тровуни праг“, което означава „Островчето 
на прага“. И той е подобен на първия — труден 
и мъчнопроходим. И пак изкарват хората и 
прекарват еднодръвките, както и преди това. 
По същия начин преминават и третия праг, 
наречен Геландри?, което на славянски озна- ` 
чава „Ек на прага“. По този начин премина- 
ват и четвъртия, големия праг, наречен на 
руски Айфар, a на славянски Неасит?, защо- 
TO пеликаните вият гнездата CH B скалите на 
прага. При този праг мъжете измъкват всич- 
ки лодки с предната им част на сушата. 
Които са определени, излизат да стоят на 
стража при лодките и след това си отиват. 
Тези стоят на стража зорко поради печене- 
гите. Останалите вземат вещите, които имат 
в лодките, и прекарват на разстояние шест 
мили по брега робите? във вериги, докато 
преминат прага. Така преминават на другата 
страна на прага, като едни теглят, а други 
носят на рамене лодките си. После, като ги 
хвърлят във водата, слагат втях вещите сиб, 
влизат вътре г отново започват да плуват. 

След това стигат до петия праг, наречен на 
руски Баруфорос, а на славянски Вълнипраг“, 
защото образува голямо езеро. Отново пре- 
карват своите еднодръвки на края на реката, 
както при първия и втория праг, и стигат до 
шестия праг, нарезен на руски Леанти, а на 
славянски Веручи", което значи „кипене на 
водата“, и преминават и него по същия на- 
чин. А тук те отплуват до седмия праг, на- 
ричан на руски Струкун, а на славянски На- 
прези което значи „Малък праг“, и CTH- 

1 ?Оогоовотилову — старославянска форма „ОСТРОВЪНЫИПРАГ“. Изворите, от които се е ползувал 
Константин Багренородни за написването ва разказа за праговете, били от южнославянски, а не от източ- 

нославянски произход. Затова навсякъде се среша „праг“, а не „порог“. Славянските названия на праго- 
вете вероятно са били предадени на Константи Багренородни от българи, ходили на търговия в Русия. 

Вж. Левченко, Очерки по истории русско-византийских отношевий, стр. 210. 
„шум“. Вж. И. И. Срезневский, Материалы для словаря древиерус- 
? Nsaoýt (HEIXCbITb, НЕКАСЫТЪ} -- на староруски означава „пе- 

4 Русите са търгували с роби. Те са продавали свойте 

е староруската дума гълка, голка, глъка >- 

ского языка, СПб, 1893, I, стр. 611—612. 

ликан“. Вж. Срезиевский, пак там, П, 1895, стр. 443. 

2 lsAayópí — смята се, че 

роби главно в Цариград. Вж. P. Браунинг, Рабство в Византийской империи. BBp. XIV (1958), стр. 52. 5 met- 
бархата (rà) от латин. impedimenta — „военен багаж, обоз“. Cpe. Moravcsik-Jenkins, Const. Porphyrogenitus — De 
administrando imperio, p. 326. 6 Bovivízoaz — От обясцението, което Константин Багренородни дава за името 
на този праг (60% мгу Ниту» @лолей — понеже образува голямо езеро), е ясно, че той го свързва със 

` славянската дума вълна. Името фоъйзтлрад би могло да се свърже и с племсто волиняни (велиняни), което е жи- 
веело между реките Буг и Днепър. ? Бвробзбу — ВЪРЮЧИИ, г. е. „врящ, килящ“. 8 Халойи — Тълку- 
ването на това име е спорно. Предполага ce, че e НАСТРЯЗИ, от руската дума стреж, строжень, която озна- 
чава „средата на река, където водата е най-дълбока и течението най-силно“. Вж. Левченко, Очерки по истории 
русско-византийских отношений, стр. 208. 

26 Гръцки извори за българската история, V 
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то Aeyóuevov пбойиа тоб Koopíov, iv а danego 

дло “Робас ot Хвосеожти кой ог Потбватте 

ini Хвоофъа, хор tò афто néoaua TÒ дву ж?дтоз 

бооу тоб “Еллодоощоъ, tò дё ров йлд xác #05 

ürov naoaxúnrovow oi piko, oov xai рдабеш aga- 

уйлау toO тобебоутос Erber Фхетос 0 хо! els 

róv тогойто» rózov xarígyoviat oí Патсоахсто, zal 

лойвиойос тов "Pic. иетд. 08 tò дгеАдеїу тду 

тообто» tónov tijv »поо” три» émueyouéryv б yos 

Ionyóows xaralaufiávovow, y rfj réog кой tàs rolas 

gury ёлавдобо» бло éxeloe Готаойо лацивуё®т 

добу. xci дога песатотс сФутос. лъуукото: дё xai 

сауйтас yveóðer, Лог 08 xol wouía ка! кобота 

xui ФЕ Фу вув EXACTOS, (с то Едос abr» Вликоа- 

vei. Флтогов де xal схаодЧа negi та»  zevevOY, 

cire офаЁи abvobc sire xat фауєїу eite хай Сфътас 

ао. дло db тоб volov tovtov liaxjwantvnv ot 

‘Рос ob фовобути, Еос йу фддооою els тду по- 

гопду то» Хейуйт. iP otras dztoxivoUrreg && афто? 

uéypu тғоойооу Пивоф» длол?ботоги, вс ой xata- 

Aáfcou віс ту Нити’ trot лотошої отбор обоо?” 

êv ў ёон xai 1 уйоос то? áyiov Аѓдғріоъ. xata- 

jaßóvres обу обтоь viv тон» voor st-0000YQ- 

muiovcot &uvrobs дивтов Еос до xai тоб” пи 

обу, xoi ламу та éavtév иоудбъда sis 0095 т 

Детето уоваѕ лебилообутои, та те боиста xoi та 

хотдопа xai và афувиа @лго Ebugpéígovra. ле! ÔÈ 

10 отбшо» тоб тоюбхою лотацо? éowu» тр тога 

Мит, хадд стоте хой хосте вхо а даййо- 

ons, xù подс зи дФаодоу кейта ý voos тоб 

áyiov AtOsgíov, 2х rv ёхеїоё ÜNÉQYOVTOL лоо vOv 

Aárazom потаид», xal Ффасойбтес éxsioe лай” 

ávazarorra. rizu ÔÈ утиш кода &zutijÓetos, 

àmoozaieigarrag охоутоь вё тду лотаиду тбу Ezu- 

Aevóuev "Aongor xai броѓа хдхетав draozavoáut- 

yo. лам» длохпобутев Coxovwat Es то” Хеда», 

eic tò той dovovilov лотацоћ  Aeyóueror nupazxAd- 

дог. xa] Еос об дей дож xó» Хейийу лотаиду, 

лаоотовуотво абто?тв oi Пататахиаг xat éar 

лой фас f дедадаа uovóčvła els тїр уў» длодойри, 

cxolo»wovow ёда fva tois Torcwoxiras årunragu- 

тахдфов диой. дло д? тд XeÀwàv об фовогута 

ura, Фа про то Вотдуашас yi» Èrĝvodyeror eic 

tò тоб Лазо ох отбшо" | &oyovtet. пло дг roD 

AavovBíov xaraluuflávovo: els tòr Ашуолф», ко! 
2: - К x 2. Ki T H БЕЕН] е ` 

вло TOV Асжола Ets А ОРОТОРТЕСОЭ' ELS TOY ITO- 

a Lac. ind. ко! daù Kemotartias excidisse coni. Jen- 

kins. 

ният остров Хортица в p. Днепър между градовете 

в чест на св. Григорий, просветителя Hà Армения, 

з За такива обичай и вярвания вж. 

р. Дунав. 5 Св. Етерий —- дн. 

1 Може би това название се е запазило в името на сегашното 

остров Березан в езерото Березан, което служи 

гат до т. нар. брод Крарион!, през който. 

херсонците преминават OT Русия и печене- 

гите -- в Херсон. Този брод е широк кол- 

кото хиподрума, а височината му отдолу до 

мястото, където се намират приятедите, е 

колкото един хвърлей на стрела от долу на 

горе. Поради това печенегите се спускат 

точно на това място и нападат русите. Като 

преминат това място, те достигат до острова, 

наречен Свети Григорий”. На този остров те 

извършват своите жертвоприношения, тъй 

като там има един огромен дъб, и принасят 

в жертва диви птици. Едни забиват стрели 

наоколо, други пък слагат късове хляб, месо 

или това, което всеки има според обичая си. 

Те хвърлят жребие за птиците -- дали да ги 

заколят и да ги изядат, или да ги пуснат 

живи? От този остров нататък русите не 

се страхуват от печенегите, докато стигнат 

до река Селина. После, тръгвайки от това" 

място, те плуват около четири дена, докато 

стигнат до езерото, което е устие на реката. 

В него се намира островът Свети Етерий. 

Като стигнат до този остров, те си почиват 

там два-три дена и отново снабдяват лодките 

си с необходимите вещи —- платна, мачти и 

кормила, които носят със себе си. Това езеро 

е, както се казва, устие на реката и то стига 

до морето, а до морето се намира островът 

св. Етерий. Оттам те отиват към реката 

Днепърв и като стигнат благополучно до 

нея, отново си почиват. При благоприятно 

време те излизат на брега и отиват до така 

наречената река Аспрос", където си почиват 

по същия начин. След това продължават пъ- 

туването си и стигат до Селина, така наре- 

ченото устие на река Дунав. Докато минат 

река Селина, печенегите ги нападат. И ако, 

както обикновено, морето изхвърли лодки на 

брега, те извличат всичките, за да се проти- 

вопоставят задружно на печенегите. От Се- 

лина нататък те не се страхуват от никого, 

но като влязат в България, стигат до устието 

ua Дунав. От Дунав те стигат до Конопаб, 

от Конопа до Констанция", до река Варна”, 

село Каира. 2 Св. Григорий — днеш- 

Кодак и Сеч. Изглежда, че този остров е бил наречен така 

който бил преминал през Южна Русия по пътя за Цариград. 

Leonis Diaconi 

тите (русите) удавили в Истър деца-бозайничета и петли“. 
Historiae, ed. Вопп., 

1 Селина — ди. 

IX, 6, който казва, че „ски- 
Сулина, един от ръкавите на 

като устие на p. Буг в 

Черно море. Този остров бил наречен така по името на Етерий, който живял през 1\ в. и бил един от първите епи- 

скопи на Херсон. ° Тук 

т. нар. Цариградско устие на p. Днестър. 

в Румъния. 
Ив. Дуйчев, 

явно има някаква грешка. Вместо 
5 Конопа — селище на южния ръкав 

Днепър трябва да се чете Днестър. ? Acnpoc — 
р р 

на делтата на р. Дунав. 

9 Констанция — дн. гр. Констанца (Кюстенджа) 

10 Река Варна — дн. река Провадийска, която се влива B Девненското езеро при гр. Варна. Срв. 



tauor Dágvac, xai бло Варгас &£oyortat eig ióv 
лотаио» Диор, aso лата ви уў wj Bovi- 

, 2 3 да ~ Р 5 Кат F у 
уаогав. дло д8 тўѕ Лабрас sis та ve. МєовиВоѓас 
uéo xaradauDávovon xai otto pézo тобто» 6 
лодзходгуоѕ афтбр xal леоровос диодвЕодбс те 
xoi galenos длолврайети пдАодс. “НО д2 укабоос 
tr айтф» “Рос ха! охуоа дауу) ou» об. 
е? qi. : ` 3 7 > А (e м 
Фіха :NoéuBows miy во ду, гедёос oí ату 
похоте éfégyorrot нета пато» те» ‘Рос áaó 
тор Kíafor, xai длеодота єс та лойбфиа 6 дќув- 

га Гоа, Ñyovr «  тдс ХюлавоЧас зб» te Beo- 
бийо» «ai t&v Ддооироиваф? xal Кофагбал" zal жду 
Sebio xal Долф"  £XxAáfkov, оў elo nax- 
tru тт "Pg. lov дё той yeuðvos ëxeloc 
датоефбието, пам» @ло müs "Алой Мон ahvo- 
urou той лауоис той Дауйдлосос потаной хотбо- 

` 1 T7? А zo? = > z 
gorta поов тоу Kíafov. кс! si^ овтос алодаива- 

vorta rà айтф» иоздЕ а xas лоойото, xal 
irs > ©." А Фол Гота, xol подс “Рона — zorípyovtot 

(9, 1—113, pp. 56—62). 
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и от Варна отиват до река Тичина!. Всичко 
това е българска земя. От Тичина те при- 
стигат в областта на Месемврия и така до- 
тука свършва тяхното твърде мъчително, 
опасно, пълно с препятствия тежко плуване. 
Суровият начин на живот през зимата на 
тия руси е такъв: когато настъпи месец 
ноември, веднага техните князе излизат с 
всички руси от Киев и отиват на „Полю- 
дие“?, наречено още „гира“, а именно в сла- 
вянските области на вервианитеЗз, другувичи- 
те, кривичите, северяните, и на останалите 
славяни, които са данъкоплатци на русите. 
Те се хранят там през зимата и когато през 
месец април ледът на p. Днепър се стопи, 
отново слизат в Киев. Тогава вземат едно- 
дръвките си, както бе казано по-горе, стък- 
мяват ги и Ce отправят към Романия, 

4. De nigra Bulgaria её de Chazaria 
` ~ ^ ^ г 

lieol eğe цайрус Boviyaolag xal 

Хабае ас 

“Оп ха п uavon деуондт Вордуаоѓа дбати 
тоїс Хабдойс пойемЕТ» (12,14—17, p. 64). 

2. De зепИфиз, quae 

Hepi vv пізросаббуто»у 2 бубу rotg 
Tos5gxoic 

Мс удо вата tæv évÓtyouévew | Xouriavotc 
ивтд йліотоду vyouuxoc копажас лоту xai ovu- 
ле двор ет, тоб хаубуос тобто хо оътос xai тўс 
гикрунав ümáons д дтио» авто Aoyouívgc хо! 
Zén ts Хоопамийс xexaorácsoc: “H ис tëm 
ёухоіто» xal ввувб xal оорбу Васйбе» '"Po- 
paicor моледёбото: „El Óà drvetuoow' “Поз ó 
хбос `Ронатос ó расоле uera  Doviyáoew ov- 

 ' Река Тичина — т. e. Тича, днешната р.Камчия. 

За Черна България и Хазария 

И така наречената Черна България? може 
да воюва с хазарите. 

Turcis finifimae suni 

За народите, съседни на турките“ 

И наистина как е възможно християнин 
да влезе в брачни връзки и да се сроди с 
неверници, когато канонът забранява това и 
цялата църква го смята чуждо и несвойст- 
вено на християнските повеления? И кой от 
славните, благородни и мъдри ромейски им- 
ператори е допуснал подобно нещо? А ако 
възразят - как ромейският господар импе- 
parop Роман ce е сродил с българите и е дал 

? Позюдие се наричала обиколката на руския княз из 
подвластните му области, за да събира данък. Освен данък, който обикновено се давал в натура. населението 
трябвало да храни княза и дружината му през време на неговия престой в областта. Тук терминът „полюдис“ 
с предаден с гръцката дума уйоа ОТ уговйо —- скитам, обикалям. Вж, Du Cange, Glossarium graec, s. v. — 
Н. Попов, Спорное место B cap. IX Deadministrando imperio Константина Багрянородного, Byzantinoslavica Ш, 
i (1991), р. 98. Греков, Киевская Русь, стр. 451—452. — За термина убоа вж. също В. Гъпкова-Занмова, Пър- 
воначалното българско селище и въпросът за аулите, ИИБИ, Vi (1956), стр. 446—448. 3 Племето вервияни 
He е известно от други язвори. Възможно е вервияни да с изопачено име на друго племе, напр. на тиверците. 

Вж. L. Niederle, Manuel de l'antiquité slave, |, pp. 179—180. ^ Славянското племс другувичи (дреговичи) 
e живесло около p. Днепър. Славяни лрагувити живеели около гр. Солун и в Тракия Вж. Тре- 
тьяков, Босточнославянские племена, стр. 249. 5 За севсряните вж. BMMHJ,I 225, 232. 6 T. e, били данъко- 
платци на Киевската държава. За името „Рос“ (Родс) вж. Греков, Киевская Русь, стр. 441—445. — Третьяков, 
Восточнославяиские племена, стр. 205—217. — Левченко, Очерки по историй русско-византийских отношении, 
стр. 208—211. * Черна България се намирала около Азовско море и долпото течение на р. Кубан. Начело 
на тази държава застанал най-старият син на Кубрат. Черните българи били покорени от хазарите. След Х в. 
тяхното име не се споменава. Вж. Златарски, История |, 1, стр. 114. 8 С името „турки“ Константин нарича 
тук маджарите. Вж. Могатез#, Byzantinoturcica 1, p. 131—145; И, p. 321. 
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уследвоаову, xoi три да вхудит дЕдохе” tQ 

xvo® Пётоф, và Boviyáoo;", дег блодоуђсаодои, 

би, "О «ок “ Роиаубс, ô Baoueós, iówbtgc ко 

àyoáugaxoc йудоолос ÅP, xai обте тфу OvoÜsv Бу 

Вас 8015 тедоациёуоу, обтв тб» лоопходоъйпко- 

тоу ё доуйс тоїс * Ророїхоїс bÓwgots, ойте дло 

yévovc Вас Нос кой sbysvoUc, xal дю. rovro одо 

двотвоо” xal ВЕопоаотижотвооу та лой колелойт- 

rero, xal èv тото обте jj &xxÀnoía длауоовтобо) 

вжухотову, обтё 1] &vvoÀfj xai ботауў той иеу4- 

lov Keoworaritvov кат еодобдтов», GAR? ви уубу 

abOádove ной одтоВобдоъ wal тб хай биадойс 

хо} ий Boviouévns Елсода v лоёлоуи xal кайф, 

nói таїс лотоолаоаватос ^ ото’ діатабєоіу 

тото лойош TETÓRUNKEV, сабту” идупу вЕДоусъ 

дріо»би поова дисуос лобфаоа, тодобтоу л/ ос 

ойуна? бта» Xowrniavóv ба тўс тоабтиве лой5605 

àvogoósoUu, xai то Хоопотоз elva жай robs 

Boviyágovs (xal) óuonícrovs huy, 022005 тв ко! 

би 0782 адтохойтооос ка! ёдёоиоо Вас вас vu- 

удтпо й дкддоибт &éyxover, 8240 тобоо xai £oyá- 

rov xol Ви (eroyeipíov хой  unósuíar &Sovotav ёу 

vois и дофйс етвхоттос лойуцаог хай о?дёу 

бийрвови 10 тоюётот 100 мой Фар uà ту paor 

Дифу ovyysv(Ócov, ту nogocrígo) те хай Byyhc 

тўс Baousíac sbysve(ac voyyovovoówv, xal да тоа 

xocogeAij ĝovielar, xai toU ёоуйтоо xai ид» 

сувбо" éEovowiporvog. "Ema EgO roD хаубуос ка! 

тс гхийдоаопийс пооаддова хай тс той ueyálov 

xoi áyíov Ваоі бо, Kovotavitvov дьохауйс ve xol 

Фитоййс тобто лелоіуке”, лода xul Cw фъвдода 

6 лоооопдеіс «бос ' Рошоудс, zai деви? ка! 

ион nagá те тўс стъх тои Во в xal то? 

душот лаутбе xoi те &xxlnoías abus, de ха! TÒ 

uicog @ло той 182015 yevéaDat xazaqmrés, я пета 

дуото» биос ё&оъдереїтов xai давай ста кой 

бло xovayrdumr тідето xol ото, дубо» лойуцо 

хо} áàngeniz sic thv ebyeri порте “Реоцайо» 

хопиотошиаас“ (13, 142—175, p. 12—14). 

собствената си внучка на господаря Петър 

българина — трябва да Ce отговори: госпо- 

дарят император Роман е бил прост и неук 

човек. Той не е принадлежал към тези, които 

от край време са отраснали в двореца и 

които се придържали о ромейските обичаи, 

нито пък е бил от царски и благороден род“. 

Поради тази причина той вършел повечето 

работи своеволно и самовластно. И в този 

случай той не послушал нито църквата, която 

забранявала, нито се подчинил на заповедта 

и разпоредбата на Константин Велики. Но той 

се осмелил да стори това от дръзко и про- 

изволно самомнение, което не познава добро- 

то, не желае да се съобрази с пристойното 

и хубавото, нито да следва предадените ви 

от бащите ни наредби. Наистина той изтък- 

вал само този благовиден предлог, че чрез 

това дело се спасяват голям брой пленници 

християни и че българите са също християни 

и наши едноверци. Освен това тази, която му 

била ладена за жена, била дъщеря не на са- 

модържец и законен император, но на третия, 

последен и още зависим император”, който 

нямал никаква власт в държавните работи. 

Бракът на някоя друга от императорските 

родственици, която стой по-далече или по- 

близо до царското благородство, сключен по- 

ради обществена полза, по нищо не се разли- 

чавал от брака на дъщерята на последния H 

почти без никаква власт (император). Тъй като 

споменатият господар Роман направи това вън 

от канона и църковното предание, против 

разпоредбата и завета на великия и свят MM- 

ператор Константин, то още приживе бе 

много обиждан, хулен и мразен от сената, 

от целия народ и от самата църква и най- 

после омразата стана явна. След смъртта си 

също беше осъждан, хулен и отдаден на 

презрение, понеже беше извършил нещо не- 

достойно и неприлично за благородната po- 

мейска държава. 

6. Ex Theophanis Chronographia 

Ен ro? Хооуоуойфот тої uaxoaotov 

OQsogávovc 

- - - Пао тов дЕ xal ти» мета тб» Boviya- 

оо» cayuodstoar вот, ówumagásas tots Тло тоб 

обои лотос évogó(vovc yeyovóras тќлотс (22, 

24—96, p. 94). 
1 За да скрепи 

на българския цар Петър. Вж. Златарски, История, 1, 2, стр. 385, 402, 532 

бил провъзгласен от Роман Дакапин за съймператор, 
стофор, който 

Из хронографията на блажени Теофан 

— — — (Юстиниан Ринотмет) прекратил и 

сключения с българите MHp?, като нарушил 

и разумно поставените от баща му условия. 

сключения с българите в 927 г. мирен договор, Роман Лакапин дал своята внучка за жена 

535. 
но фактически 

2 Сиреч дъщеря Ha Хри- 

нямал никаква власт. Кон- 

стантин Багренородни се отнася с нескрито пренебрежение към Роман Лакапин и неговите синове, понеже бил 

изместен от тях в правата си на законен византийски владетел. 

с който в същност била призната новообразуваната българска = 

3 Става дума за мирния договор от 681 г., 

държава от Византия. Този договор, сключен от 

Константин IV, не бил популярен във Византия и B 688 г. неговият приемник Юстиниан И Ринотмет (685—695 ; 

705—711) побързал да ro наруши. Вж. Златарски, История, 1, 1, стр. 147, 159. 160. 
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7. De Dalmatia et de populis ei adjacentibus 

leol тўс Аейдат аз xai тфу ви айт? 
ларакееи бут» дйуфу 

"Ou Aioxinuaròs ó Decudzóc лдуи те yea 
deAuatas jodon, Мо xai дло тӯ Pougs дабу 
дуауфт ивта 105 фа Наз abt, ду т] arm tnc 
ÁcÀAuar(ac epa vobrovs — xareoxijyoer, ot xal 
“Рондуо лообтуобе лос» фа то бло Рош 
автовио уси, xal таблицу uyo тўс онивоот THV 
ënawvuiav вуалорбоотои. ()бтос об» ó Ваойс 

ZkoxAmuavóg xal tò тоб 'donaláÜov xáoroov фко- 
дбитоє», xal ду abvQ лаййиа Os(uovo Aóyov хо! 
тоаф с ósions Влбхвйа, dw xoi uszo ties Onus- 
оо» тўс лада ebÓcuuov(az Аерата qépgortot, кв” 
6 лоййс хоброс̧ афтӣ xargváAcosr. АРАД ной то 
xáorgov dózisa, то viv лада тф» „Цохйниаиб 
хотехдивто”, ӧ абтос Ваомейс -luowAuavós qxoÓó- 
ипов", tev xai тир длето» ‘Люнйнаато? xa- 
Letona об тўс xepac Вирус Валерии. “H дё 
ха và» ат» 'Poudárory Ówxodtgou 9r ибуо той 
ДотоёВ ес лотаиоб, ot ка лоте ÜsLáoarreg то” TOTU- 
иду двалвойос xal хатаиодеїу, tives хитохоћо exei- 

Per тоб лотоцоб, Óuxtepáorrres єбоо» дут XxAapi- 
ука йолда дута, бита xot "АВаоо ёхалоўуто. Kai 

ovre, обтои иго ёхеї деу vob. лотоноб sarortely tt- 
vas, otc бкегио ёудгу тоб notagob. иа от? то dór- 
4ovg ebosiv ai tovc торс  Áfdgove ог [kouüvot xai zoo 
ло но» длаойоквидотои; xaranoAeuijoartec, ÖVE- 
Давоуто лооѓдоу xol atyuaAcialav xai дзвуфороа». Kal 
ёхтоте пощобртес лата дбо oi Роифуи ало лада 
Роз лаоҳа тӧу Лабу aùrõv &vüilacoor, (ore то 
иеудф xai áyio cuf úra ЧАДА avrarcar, | rovg 
uév dxootoegouévous ло vob лаоаиотиои, robe 
LEV dnoctoegouévouc блд той лаопиотиотиот, 
торс дё &5 ти» тоабтуу  Óovisíav Ййлвохоибонс. 
Kal vào zAgo(ov тўс дайдвонк бло то абтб xá- 
отоо» otw, tò ёлиАгубисуоу Salva, uéyeðos #ұоу 
tò шор Kowaoraruvrovnólews, ëv p náves ol 
Pouãva evrijyorro ма! ходел Еозто xai лооса- 
лехіуоту ёи тр Зов, xui AQÒS тр xAucobQur 
йл1јохо»то, rr бло той айтой xáotgov ёлбохоъса» 

uila véocaoa, Пис xai uyot тоб vOv xaAeitat 
KAsioa ба то ovyzielew robs дівоҳоиёуоос висгдет. 
Ка ёи 1фу ёиєїоє дяцоуото agòs  tÓv потаиог. 
То обу тиобтоу # ро» ёлі ло йдобс xoóvovc ye 
тоивроу, of вие дву той лотаной — XxÀdfto, oi xal 
“АВаоо: ходобивно, хайботобс дохдлцой” Aéyor- 
TES, Ott! „Ото oí "Рошйзои, nel лёобос xal 
вбоо” лраїдау, @ло той viv хай риф ob uù nav- 
Govt дДалгофутвс, xal дай тобто инхсо"нодиейа 

! Римският император Диоклетиан (284--305). 
Сплит, Спалато. За този град вж. ВИИНІЈ, ll, Београд, 1959, стр. 21--22. 
обхващала Зета с днешна Черна гора. Тя била отделена в 297 г. от голямата провинция Далмация 
мостоятелна административна единица — провинция Превалитана. Вж. ВИИНЈ, H стр. 10, бел. 5. 

» 

За Далмация и съседните племена 

Император > Диоклетиан! много обичал 

Далмация, затова извел от Рим хора със се- 
мействата им и ги настанил в същата тая 
Далмация. Понеже се изселили от Рим, те се 
нарекли римляни и до днешен ден носят то- 
ва название. Tosu император Диоклетиан OC- 
новал града Аспалато? и в него построил 
палати, които стоят по-високо от всеки раз- 
каз и описание. Техните останки и до днес 
свидетелствуват за някогашното им благо- 
душие, ако и дългото време да ги е унищо- 
жило. А пък градът Диоклеяз, в който сега 

живеят диоклийците, е бил построен от са- 
мия император Диоклетиан, отдето и жите- 
лите на тази страна получили името дио- 
клийци. А пък властта на самите ромеи се 
простирала до р. Дунав. Те веднъж поискали 
да преминат реката и да разберат кои XH- 
веят отвъд нея. Като я преминали, те наме- 
рили невъоръжени славянски племена, който 
се наричали и авари. И нито те се надявали, 
че отвъд реката живеят някакви хора, нито 
пък онези допускали, че отсам реката (има 
хора), Понеже ромеите сварили аварите не- 
въоръжени и неподготвени за война, те ги 
нападнали, взели плячка и пленници исе OT- 
теглили. И след това ромеите направили две 
смени от пасха до пасха, като сменявали войни- 
циге си, така че на великатаи свята събота се 
срещали тези, които се връщали от стража, 
и тези, които отивали на тази служба. Бли- 
30 до морето и под самия този град е T. 
нар. Салона, на големина колкото MO- 
ловината от Цариград. На това място се 
събирали и въоръжавали всички ромеи. След 
това се отдалечавали оттам и отивали при 
клисурата, която се намира на четири мили 
от самия град. Тя и досега се нарича Кли- 
ca^, понеже (като че ли) заключва тези, KOH- 
то минават оттам. И оттам отишли при pe- 
ката. Това сменяване съществувало много 
години и славяните, оттатък реката, наречени 
също и авари, размислили в себе си и каза- 
ли: „Тези ромеи, понеже преминаха отсам 
и намериха плячка, отсега нататък He ще 
престанат да премивават срещу нас. Затова 

Аспалато {’Аолайодо») (ю. слав. СПЛЪТЪ) — дн. град 
* Диоклея — областта Дукля 

като са- 

1 Салона -- 
дн. гр. Солин. В този град Дноклетиан прекарал последните дни от живота CH, HO грацът не € бил основан от 

него. Салона е бил разрушен от аварите. 5 Клиса — днешният град Клис. Този град бил на такова място, че 
служел като „ключ“ за Салона. Който превземел Клиса, овладявал лесно гр. Салона. Неговото име идва от гр. 
кво „заключвам“. 

^um MALIS m 
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нат адбу.“ Обох oiv ol. Худаво, ої (xal) "Арас 

по, Bovácvodguero, xal дистеоасйтс» потё 16» 

"Poudvaw, ztoujoarres obo: гухобимата xal TOLE- 

ипоартес, ёухпооу abroóc. Kal àraAaDóuero: та те 

вада ам» xal та qÀáugovAa xol та Кола mo- 

Хешка onusta, дюлгоӣоаутес ot лоонођиёзои Xx4á- 

Во тду zovauóv, Тао» els тр” «Аегообови, об 

zal idóvrec oi ёхеТоє дутес ‘Ронатоь Ведойието 

д2 та qáduuovia xai viv ВЕЛИ» rd» Оиорбао» 

dori, robg Pr биофбдоте srat vontoartec, 

биха xartéAapov oi Уждаво 91 лоооотдёутес̧ eis 

v кАасобра, паовудонва” Чёт ди? его. „Целз 

буто» 96, вс vobc “Роийрорс обтоь &jAacur, 

хай п» Daiva, тд поовопибо”» хдотоо? Ввирдти- 

cav. Kai хотонбоштес xeos, Üxrore кота ui- 

ход» добави тооидебер tovc "Prouárowvs, tors 

ele тойс xwüusovo ми) ек OumAówoa иё) котос 

xobrvac, ўђфбзлса» xual тоб толоъс дет» xi- 

техоблңоау. Ot 98 korol “Родбис cic та те aa- 

galias котоа двобдцаат, xai иёҳоь тоё vir xoa- 

тобой’ ама, тай elow rà „ехдтера, то ' Paoóov, 

rò "Aonáiafov, тд Тетосуробо”, та Аадооа, 1 

"Довт 5 Béxia xal xà “Oyaga, ботою» ха ot 

«итоовс ибо тоб убу * Peoudrot. xaáotbvrat. 

"Or, ало тўс Ваодсіоас “Ноакйе он, тоб fasi 

Вос "Ропако», xav ибн voózov ово ни 

Фр тр лей тах ХоюоВатоу xoi Хеорлоу> cvy7eagi], 

não h deApaua хай та neol atiy ЯЗ, olor 

ХоеВатоь, Xéoflàou, Гоудобио, Тесвоитали, Ka- 

rakitan -huoxAguaroi «cl Agevravot, oi xai Науа- 

vol лоовауобговиетоь * * *. 2 Тӯс д8 r&r "Рона 

Вас ас да riy тбу vóre xgatoúvtrav пододтта 

хо дойде sig tò ипдё» ларіла» шхоог дей" 

ivamortvodons, xal памота 08 ёлі М toù È 

"Auooíov, тоб Toavioŭ, of та тўс  ArAuatías xáo- 

тоа оѓхобутес yeyóvacw ajvoxíqaAon ше tQ pa- 

oet Poualwr, ue érfoc turi блояйнЕтоь 22d 
zal rà Paetos ÉÜvs, oi те ХоорВало xal ХгоВАс 

xai Иахдобио xai Tegflowrudyta: тв ха KavaAivai 

xoi /toxAguarol xa oi Паудусб ths tõr Роцако» 

BuciAelus дтчбсаутес усудуасо 1дюоотдио xai 

сабпибрайо, тай ш) блохеивуо. ` Аоҳортас дё, Фо 
qaoi, тафта та Bw ий xew, пир Qowrdrove yé- 

go»vac, хадд xol ai Лола! ailalin zova 

tónov. АЛАЙ xal oi) nAcíovec wv rowówov žid- 

Ва» oPÓb ifant(torvo, Ма ибо подоб Бивуот 

двалиотои. "Eni д: Баойеот, тоб —quAoyotorov 

Вас ос, длботайау длококлаоотв, #Естобиетос 

ха! паоахадобутев обтду тойс ÈS отд» аралио- 

vovg Валиойрии ха! elvan Фе 10 ё: дож, bro- 
- 

a Lac, ind. edd. 

Constantinus Porphyrogenitus — Константин Багренородни 

нека измислим нещо срещу тях“ И тъй то- 

ва решили славяните-авари и веднъж, когато 

ромеите преминали, те устроили засада, на- 

паднали ги и ги победили. Тогава гореспо- 

менатите славяни взели оръжието им, знаме- 

ната и останалите военни знаци и като пре- 

минали реката, дошли до клисурата. Poweure, 

които били там, ги забелязали, но като ви- 

дели знамената и въоръжението им, помис- 

Лили, че това са техни съплеменници. Затова, 

когато споменатите славяни стигнали клису- 

para, Te ги оставили да минат. А онези, след 

като преминали (клисурата), веднага прого- 

нили ромеите и Завладели споменатия град 

Салона. Заселили се там и след това започ- 

нали постепенно да нападат ромеите и по- 

губвали тези, които живеели в полетата и B 

по-високите места, и (така) завладели техни- 

те земи. Останалите пък римляни се спасили 

в крайбрежните градове, които те и досега 

владеят. Тези градове са: Декатера, Рауза!, 

Аспалато, Тетрангурив, Диадораз, Арви", 

Векла и Опсараб. Техните жители и досега 

се наричат римляни. 
От времето на ромейския император 

Ираклий", както ще се каже в разказа за 
хърватите и сърбите, цяла Далмация и пле- 
мената около нея - като хървати, сърби, 
захълмци, тервуниоти, каналийци, диоклейциб, 
арентанци , които се наричат и пагани. * * * Ko- 

гато ромейската държава насмалко щяла 

съвсем да издъхне поради леността и не- 

хайството на тогавашните владетели и най- 

вече ва Михаил Травъл or Амория, ония, 

които населявали градовете на Далмация, 

станали независими и не се подчинявали нито 

на ромейския император, нито на някой друг. 

Тамошните племена — хървати, сърби, за- 

хълмци, тервуниоти, каналити, диоклейци и 

пагани, като въстанали срещу ромейската 

власт, станали самостоятелни и независими, 

никому неподчинени. Както казват, тези пле- 

мева нямат князе, г само старци жупани!!, 

какъвто обичай имат и останалите славини. 

Повечето от тези славяни не са се покръсти- 

ли и дълго време останали некръстени. Но 

във времето на христолюбивия император 

Василий? те проводили пратеници да искат 

и да го молят да бъдат кръстени тези OT тях, 

които не са кръстени, и да бъдат подчинени 

1 Рауза -~ дн. гр. Дубровник (Рагуза). Вж. ВНИНЈ, H, стр. 20, бел. 35. * Тетрангурий (Тетоатурой- 

piov, Тоаройвоу) — днешният гр. Трогир. х Лиадора — днешният rp. Зара (Задар). 4 Арви -- дн. Раб. 

E Bekaa — дн. Крк. 6 Опсара — ди. Црес. 7 Византийският император Ираклий (610—641). 8 Лио- 

клийци или дукляни. 9 Арентани или погани (Аогутазог, Паратод -- славянски племена, които живеели Me- 

жду p. Неретва и Цетина. Арентаните били наречени още и езичници — 

Заселение Балканского полуострова славянами, стр. 301. 

начело na отделвите племена. Въпросът за думата жупан 

Византийският император Василий I Македонец (867—886). 

били кръстени, Вж, Дринов, 

ператор Михаил„П (820—829) . 1 Жупаните стоели 

е спорен. Bx. Moravcsik, Byzantinoturcica П, p. 131. 2 

пагапи, слав. „поганца“, понеже не 

19 Визавтийският им- 
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vevoyuévovs тў Рафа тат  Pouaíov, бутур 
войхойдас 0 uaxágtog Вхепос xoi добшос Baci- 
Asóc, #олботайв» Васко» usrà xol вот, xoi 
гражиов” алое портах торф тбу плроооийбутсон 
гдубу двалиотойв тоухатортаз, xal цетфо то paz- 
tiou айтобв тотв поогВаЛето sis абтойс doyovrag, 
08$ PÉxeivoi $jüeiov xad npoíxQway, бло tijs yeveds, 
пе вий пуало» xul Pfowoyov. Kul ёитоте иғур 
тоб убу ёх ту обла» ревфи  yívorros  doyovvez 
cis aUTOUS, xai ойи & кои. ОЁ 6 llavyavot, oi 
xoi tjj 'Payuate байба) "Agertavol майдойивто, 
tig Óvoflátovc rómovc xoi xpgurcóus xareActquihy- 
00’ врдлисто. Kol удо llayavo xarà tip аб» 
ZxAápow ylàocav двдлиото омптейвтои. Мета дё 
тойто ко ито dnooteikavtes els то» aPrÓv дойди- 
Hor Baca, 8бутуоато Валподрии xal ато, 
xal длоотейас Валио» xal обтойс. "Клей 96, фс 
лооёфтиє», отр дей viv тб» ноатойто» зсододтито 
«oi фев” се хатблиу та ту |Pouaior Ator 
лойуиота, xai oi rà те dAeluarias хаотоа окой- 
тес уғубруаою афтохёрадо, инте vp aou 'pu- 
дао», шив ай twl  Pcoxe(usros (29, 1— 
87, p. 122—196). 

на ромейската държава, както от самото на- 
чало. Блаженопочивщият и славен император, 
като изслушал думите им, изпратил царски 
човек със свещеници и кръстил всички, KOH- 
то били некръстени измежду споменатите 
племена". След покръстването той им назна- 
чил князе, които те искали и избирали ог 
оня род, койго те обичали и почитали. От- 
тогава и досега князете им са от техните 
родове, а не от друг род. А паганите, наре- 
чени на ромейски език арентани, из непро- 
ходимите и стръмни места, останали непо- 
кръстени. И наистина на езика на славяните 
пагани значи „непокръстени“. След това оба- 
че и те отправили молба към славния им- 
ператор и те да бъдат покръстени. Той из- 
пратил (свещеници) и покръстил също и тях. 
Когато пък ромейската държава, както вече 
казахме, тръгнала назад поради неспособност- 
та и нехайството на управниците, тогава и 
жителите на далматинските градове станали 
независими и неподчинени нито на ромейски 
император, нито на някой друг.. 

8. De themate Dalmatiae narratio 

Auxuymotie лері той Qéuaros 
Asluarías 

"И уар xoa Z£eofaz si; ифайру uiv dou na- 
оу тб» lanv ywoðr, xgós Goxtor дё я тоа с 

x : D. - 4 , 
t Хоовама, лодс usonujoíar дь тў Во ?уара 
(30, 17—19, p. 146). 

История ua тема Далмация 

— — -- И наистина областта Сърбия стол 
начедо на всички останали страни. На севео 
е съседна на Хърватия, а на юг — на Бъл- 
гария. 

9. De Сйгобайз et de terra, quam nunc incolunt 

Heoi тд» Xoofiárov, xai js уб» 
oíxov?otiboaz 

On ó доха» Xoofatías Е ozis, ijyovr dno tis 
flacuietas "HooxAs(ov той Воод ёа, doule дот 
влотетауи тов т) Baousi "Poyuatov, xal обделотв và 
дохози Boviyagias хадолетауу.` А овде Войдуаоос 
дл 9? sóc mzóÀtuov xat ту Хоовдтео, 
& ш) Aoc, ó doyow  Doviyaoías, ó Boglons, 
длей Ov xoi лодђицоаѕ aŭtroïc xal unótv дубов 
дурдей eloýyrevot ивтабтф», бетаоас tob; Xow- 
Bárove xai £ewaoüeis лаой тб» дообоато». АА 
0йде лелоте ol ХооВато obrot тос Boviyágog 
лахто» дедомао”, si и лой из dugpóregot бла 
ura agos дА Донс лаоёсуоу quAoQoovijoeos Evsa 
(p. 31, 58—67, p. 150). 

1 Тези славянски 
de la conversion des Serbes, 

племена била покръстени от Вазантия между 867- 874 г. 
Byzantion XXH (1952), p. 255 sq. 

За хврватите и страната, в която сега 
живеят. 

— — — Князът на Хърватия отначало — 
т. е. от царуването на император Ираклий — се 
намирал в робско подчинение на ромейския 
император и никога не е бил подчинен на 
българския княз. Нито пък българин е вою- 
вал срещу хърватите. Само князът на Бъл- 
гария Михаил Борис? тръгнал на поход и 
воювал срещу тях, но нямал никакъв успех 
и сключил мир, като дарил хърватите и бил 
дарен от тях. И никога хърватите не са пла- 
щали данък на българите, но двете страни 
често си правили взаимни подаръци в знах 
на приятелство. 

La date 
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10. De Serbis et de terra quam пип incolunt 

Пғоі rà» Хбовдо» xai Bc v P» окован 

хфоас 

Тото" би oi Xéofáo йлб те» авалиотот 

5408820», t&v xal dongov ÈTOVOUATOUÉVOV, хата- 

гот, хб” тўс Тогожав Ехесдеу хотохойута"" #5 

то? nag abroic Во tónov énorouapóuevor, £v 

oic ядуоасе xal ù Фоаууѓа, диокис хо ў usyaAn 

Xocflaxía, й авалиотос, й xai ongoy лоосауо- 

оєооиёуү éxeioe volvvv xol ofro: oi УвоВАоь tò 

йл? доуйс aaxgQxovr. Або 9 ддейффу тр» oyim 

тйс ХеорАас ёх тоб латодс диадвтането», б eis 

abri» 10 rof доб dvaAaflónevoc jov, sis “Ноа- 

хАеот, tòr Васа “Рона” noocfqvyer, ór xal 

лооббЕаиа»ос 6 айтос "IoáxAsoc BaotAsóg, лаоё- 

cyev rónov eic хатаохтриооп" êr то Üéuau бвосй- 

Лони tà Xéoflw, ü Éwrore ти» тоишар 100015 

yooía» dzt(Angev. бордо дё тр то? Ропа cov 

байта» додіоь лоооауооебоутоь, 005” ий céopov- 

да 5$ xow съур даа та доуйкд quom тлодйиста, 

хо! vteofovAumoPs тоб rå вр xal cerupà 

Бдодциата фобобутас. Taur 98 тр" Влеотоша" 

Pogov oí УХбовдо ба tò добдос увубодо той Во- 

ос вос "Pouatur. Мета дё хобро» тод ФдоЕву rovc 

адтойс Xéofhovs slg та да nekter, xoi тобто? 

dnéoruAev 6 Виолебс. "Оте 98 делёодсат то» Aa- 

гобво sorauóv,  ueráüuceiot реудиетов ёцуэтоо» 

"Hoaxisiq vd Васйет дд to? отдоттуоћ, то? тоте 

то Вейбурадо» хоатобутос, ĝoŭva атс éréoav 

уў” віс xaraonxivcoow. Ка! ёлы) пот” двора 

ха Науана xal ў дутоипобетаа Zaxióvuow бос 

xai Теоботча xal й cv Каоайитбу Гл0 т) 

ё&ороќот тов Ваойвос“ Роцайеот” блђохо», &7évorro 

62 ai vowÜrot уфош konuyor поой rr ° АВаоот 

(лд тб» éxeios yàg Poudávovs тойс убу Ледиотба» 

xal то Доообҳоу оѓхобътас дл&асау), ха! коте 

охўмоогу ó facuebe robs ators Хёордіот & tois 

roait уфоос, xai oov тф Ваоеї Росо 

блотаобиетоь ос 6 Васе пововбтос @ло `Ро- 

ис Фуауф» дВ4лиов xai дда аттойв та 

vc  eDoefeíoc telev окойфс, абто?с Tyr тб» 

Хоюиаиф”? aliour ££éBevo. "Eni де я Doviyapía 

бло rhv dpovoía» То C"Popaíor?, abro otr той 

doyorroc roð ХёоВдДоъ, тоб еіс ròr Вас ва лоос- 

qvyórtoc, тейветнойтов, Хата дадохт očev 0 

 viíóc афтой, xai лай» б Éyycw, nal обтат ёи те 

увувйс «bro? ої хате с OQXOVttG. Мета д2 х09- 

а ту? то” Хоисиа от coni. Bekker, Bury, vw то» 

трозе?. 

b post “Ренат lac. ind. Jenkins. 

1 С Туркия тук са означени маджарските земи. 

стантин Багренородни дава за името сърби, 

з Сервия — (дн. 

Багренородни неправилно сближава името на гр. Сервлия със Сърбия (Сервлия). 

с твърде наивно. 

За сърбите и страната, в която сега 
живеят 

Сърбите произхождат от некръстените 

сърби, наречени също и бели, които живеят 

отвъд Туркия в местността, наричана от 

тях Боики. Съседна с тях e и Франкия, а 

също и Велика Хърватия, която е некръсте- 

на и се нарича още и „бяла“. Там още отна- 

чало живеели тези сърби. Двама братя на- 

следили от баща си властта над Сърбия и 

единият от тях, като взел със седе си поло- 

вината от народа, прибягнал при ромейския 

император Ираклий. Императорът, като го 

приел, му дал място за живеене в солунската 

тема, именно Сервлия?, която оттогава NO- 

лучила това име. Сервли на ромейски език 

значи роби, поради товаи „сервула“ на обик- 

WOBeH език се наричат обувките на робите, 

цервулиани пък — тези, който носят прости 

и сиромашки обувки. Този прякор получили 

сърбите, понеже били роби на ромейския 

император. А след известно време същите 

сърби намислили да се върнат в своята стра- 

на и императорът ги изпратил. Но когато 

минали р. Дунав, те променили намерението 

си и чрез стратега, който тогава управлявал 

Белград, помолили император Ираклий да им 

даде друга земя за поселване. Понеже се- 

гашна Сърбия, Пагания, страната на захълм- 

ците, Тервуния и земята на каналитите Ce на- 

мираха под Властта на ромейския император 

и биха опустошени от аварите (те изгонили 

от тези места ромейте, населяващи сега Дал- 

мация и Дирахиум), императорът заселил 

сърбите в тези места. И те били подчинени 

на ромейския император. Императорът довел 

в Рим презвитери, кръстил ги и като ги RAY- 

чил да изпълняват добре повелите на благо- 

честието, разкрил им вярата на християните. 

Когато България била под властта на ромеи- 

ve^, този сръбски княз, който беше прибягнал 

до (закрилата на) императора, умрял ; властта 

взел по наследство неговият син, след Това 

неговият внук и така — и следващите князе 

от неговия род. След няколко години OT тях 

Серфидже) в Максдопия. Константин 

# Обяснението, което KoH- 

1 Под израза „когато България беше под 

властта на ромеите“ тук се разбира времето, когато българските земв принадлежалу onte Ha византийската им- 

лерия, т. е. преди 680 г. 
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торс туйс ууу & адтфу ó Вогосоддавос, 
xal ёё абтоб 6 'PoóooócAáfoc, zai дл” éxsivov б 
llooomyónc, xai ё& éxsívov ó Bhacuuúgos xal 
uÉyois aùroð тоё Bhaouuúýgov мета то»  XéofAow 
«ѓоиб Owtélovr oi BobAyagou @с ysivovsg xoi 
ovvooirai дуалфътес Я отне, Ехозтес 98 добдАо- 
ow xal Слотаут” sig toòs facusic тбу “Реоцако» 
xai esbepyevovusvou лао отб». "Елф тс Фоуйс 
to? абтоб ВЛаотицооо ler uera лойвиох Hos- 
аи, ó doyov Bovàyaoí(ag, хола r&v Ховд» Qé- 
Aaw адтобс блотдбо, QAR ёлі зоо” лойвийоас, 
o? uórov 0092 Zvvotr, 4 xoi Ладу афтоб лдєїо- 
то» длойов". Мета дё Затато» ВЛавииноот rob 
дохоутос дъед в анто стр дож тис Хвов ос oi 
toets viol а?тоб, ó Моъуцийоос xal 6 Хлооиноос 
ха Ò Горное, исосаивто у» уфоа». "Ел той- 
та)” zageyévevo Ó тўс ВоъАуаріас дохо», MiuaijA 
ó Водонс, 20у дехдфитас тр» rav Поводи, 
roč латодс офтоб, xai лодєицвас, tig тособтои 
адтоу émróuoav oi ХвоВдоь dote xol tòr vióv 
«бтой, Вдадфипооза fxgárgoav дёсию” ией хо! 

во /адот додеха иєуйдсоу. Тбте Öè vij vot 000 Адрес 
ха! ит дедо» ó Вооѓотс eigijvevoe мета та» XépflAcv. 
Mélar де блостобрво & BovAyagía ка! фовидев, 
итроте дувдовбашоп афтду oi XéofiÀo каг 6дот, 
влебртнов» cic ддошоп оло та 106 Фоуоътос 
Movrujajoov nudia, tòr Bogéra xoi тду Хъйфато», 
oi xai Ótéoc ov автб” Вай uéxo тб» ovrópcov, 
ёа тс "Páonc. Kol nèg тўс тою тис yáguoc 
дедохст afvolc Мура о — Boofogc даювдс ue- 
yáAdc, xoi иго дутёдояау a): дао» červí- 
aw wvyápguu 980, qoáxonia Óóo, схома до 
xai yoórag дудођхоута, Öreg Aéyovow oi Вобдуаоо 
tiva, ztáxvov. Merà ходу дё èyévovro кат ĜAÀń- 
Ха oi афто тоєїс ддейфо, ої doyorrec ХзоВМас 
xal увудиекос Еламоотвотерос ó eic aüvv, с Movr- 
ирдтоос, xat ЧЕЛ» идуос п» Яо лукс», код“ 
rýsas лаобдфжву тобс дбо iv Bovàyagíq, uóvov tò 
лодо» тоб ròs dÓsAqo0, lotríxov, Пётоо» дуб- 
pau, nap  éavi хойтоас хо}  imyueloóusvoc, 

а Bioorüusoov Bekkerus, BÀeÓtugoov Moravcsik. 

влявал около средата на IX г. 

сръбският княз Властимир, не е известно, 
данни не може да ce олредсли. Може да се предполага, 

нието на Борис. Златарски, История, I, 2, стр. 7—18. 

произлязъл Войслав\, or него Родослав, от него 
Просигой и от него Властимир?. До управление- 

" то на Властимир българите живеели в мир със 
сърбите, обичали се едни други и понеже били 
съседи и имали обща граница, намирали се 
в робско подчинение спрямо императорите на 
ромеите и били облагодетелствувани от тях. 
При управлението на този същия Властимир 
князът на България Пресиян? отворил война 
на сърбите, искайки да ги подчини, Като 
воювал три години, той не само че не по- 
стигнал нищо, но и погубид по-голямата част 
от своята войска. След смъртта на княз 
Властимир? управлението на Сърбия взели 
тримата му сина Мунтимир, Строимир и Гой- 
ник, като си разделили страната. В това вре- 
ме станал княз на България Михаил Борис, 
който искал да отмъсти за поражението на 
баша си Пресиян, и им отворил война. Сър- 
бите му нанесли такова поражение, че пленили 
и оковали сина му Владимир? с дванадесет 
велики боляри. Тогава от скръб за сина си и 
по неволя сключил мир със сърбите. Искай- 
ки да се върне в България и боейки се да 
не би сърбите по пътя да му устроят засада, 
той поискал за охрана синовете на княз 
Мунтимир Бран и Стефан. Те ro завели 
невредим до границата — именно до Раса?. 
За тази услуга Михаил Борис им дал големи 
подаръци. И те му дали от своя страна като 
подаръци два роба, два сокола, също и две 
кучета и осемдесет кожуха. Това българите 
наричат cnopasyMenge!?, Не след дълго време 
тримата братя, сръбските князе, се скарали 
помежду си. Единият от тях Мунтимир над- 
делял и понеже искал сам да има управле- 
нието, заловил двамата и ги изпратил в Бъл- 
гария“. Той запазил при себе си само Петър, 
сина на единия си брат Гойник, и се грижил 
за него, обаче Петър избягал в Хърватия”. 

1 Нито за този княз, нито за следващите събития има иякакви другн известия, чрез които могат да 
ce проверят съобщаваните от Константан Багренородни факти, 

3 Българският хан Пресиян (836—852). 
„ските князе станала около 840 г. Вж. Златарски, История, 1, 1, стр. 447—459, 

5 Годината на тази сръбско-българска война поради липса на 

? Властимир — сръбски княз, който упра- 
* Войната на Пресиян със сръб- 

5 В коя година е умрял 

че тя се отнася към първите години от управле- 
T Константин Багренородни очевидно е сбъркал името · 

на Борисовия син. Тук трябва да cc чете Владимир, а не Властимир. Вж. Златарски, История, 1, 2, стр. 10—12. 
8 Бран или Бореца, 
в днешва Югославия. 19 
нещо уговорено“. Тук може да ce изтълкува в смисъл 

Вж. Златорска, История, 1, 2, стр. 10. 
ийитот — дума, заета от латински език (pactum). Пактов означава „Договор, дар 

на дарове, който сърбите дали за българския владетел 

3 Paca, град на p. Рашка до Нови пазар 

За пактон вж. f. Duiceo, Proiobulgares et Slaves, Annales de l'Institut Kondakov, X, 1998, p. 147—151. Г. Han- 
кова-Петкова, Бележки към пачалния период от историята на българската държава, ИИБИ, т. V, 1954, стр. 338. 
1 Предполага 
престола до края на живота си, докъм 800 г. Ex, 
1, 2, стр. 11-13. 
в Хърватско и след това с помощта на Византия завзел с 
], стр. 187. Златарски, История, 1, 2, стр. 392—394. 

27 Гръцки извори за българската история, М 

ce, че Мунтимир изгонил братята си и заел сръбския престол към 872 г. Той останал на 
тречек, История Срба, l, стр. 187. — Златарски, История, 

12 Мунтимир задържал Петър Гойникович навярно като задожник, но той успял да избяга 
ръбския престол (891—917) Вж. Јиречек, История Срба, 



210 

ботс xol оуд» dev iv Хоюваца, пей об uer 

ФМ уор фудңовтош. "О дг лоооопдес dÓsÀqóc èr 

Bováyaoía, Хтоої ицоос, siger vióv vóv KAZoviungov, 

Ф хай yvvaixa лаоёоуғу ó Вооіоцс Вобдуаос». 

"ДЕ абтоб увуубтог ву DBoviyaoía ó Тевводдавос. 

"О 98 Мольщийоос, ó robs до dÓcipobs дибтос, 

xai vv вой» деЕфивтос, ууй viovs rosis, tóv 

По Вёсдлавоу xoi бу Bodrov xat 10» АлвЕФфато», 

xai merà tòr айтоб ávoror дует ато д 

лобтос 1105, 6 По:ВёоддаВоѕ. Мета ob» xoóvor 

fva 2:200» длд Xowfarias ô sgotupnuévoc Пёт- 

оос, 6 víós тоб Гор кои, бин ло 1ў< doyijc TOY 

ФЕддейфо” авто, ПоВёсдЛоВо" ueta тб» дбо 

ёдвдрбу, xüxsivos tim áoynv дгадвуето, вивгуов дЕ 

фоубутЕс вобоуоуто ёу ХооВат а. Мета 08 xoó- 

vovg то с 2490» 6 Boávoc cóc то лойвийсо 

тду llízoov zol ўттудеіс xal xoarqüeis пас айтой 

Ёеррдсодт. Метд 02 хобтоъѕ дбо фиуб xal ó KZo- 

viunoos дло  Bovàyagíar, б пато tov ТгеводА0- 

fov, waxaAauBáre, xol айде xal rloégyetut si; 8 

тб» xáctoow» XeofA(ac, тру ДоотоЧкау, petà Ano 

подс tò лаоадава» viv doynr. Тобтои otv лодғ- 

ийсоѕ ó Перос длвитеов», xal ёхойттое» Ercega 

ту ж, Ğočas èm тўс Вао/евав sléortos, vob ua- 

xapiotárov ко буіоъ Baciléos, Éyow Paotuyn» xol 

бойоо подс абтбу. Eigimsvoey дё xoi неа Žv- 

шеб», тоб дохотос Boviyogíae, фотв xai обутех- 

vov ито» Флобов». Merà 98 тбу хобу, д» обтдс 

ó хбос Айо»  &faoíAsvosv, лоарвувувто 0 ТОТЕ Е 

10 Zvopáíyiov стратубъ, Ó постодлойдоос Аве» 

6 “Райдобхос, 6 uerà тобто идуютооз teuels xai 

2оуодётус тоб додиот, sis llayov(av, ту» тбте TUOU 

тоў доуотос Xeoflàiac Фахоототибтр, лод TÒ 

bovhevðňra zal оъутиҳеї» tO айтф дохоти Пётоф 

лей uros донос xai блойбовсокс. 2лдотолцоаѕ 

à» лодс тобто Муо А, Ó &оуоу тбу Гаҳдобно», 

ёиртоғу Xvuec», t  Boviyáogow йоҳо?ть, би Ó 

Baovers "Poualow séta дю. доосу тор do- 

уота llévoov лод tò оъувлооёї» 105 Тоѓохооѕ 

ха} влее исто  Boviyaoíac. 'Eyéírewo дЕ xat 

холоду Pxeivov хой aółkeuos els Ayehóm uerai 
тб» “Pouako zal тб»  Boviyápor. ^!Euuarhs 
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За него ще разкажа по-късно. Споменатият 
брат Строимир, който бил в България, имал 

син Клонимир, комуто Борис дал за жена 

българка. От него се родил в България He- 

cnas. A Мунтимир, който прогонил двамата 

братя и взел властта, имал трима сина —- 
Привеслав, Бран и Стефан. След смъртта му 

го наследил първият син. След една година 
споменатият Петър, син на Гойник, напуснал 
Хърватия и лишил от власт своя братовчед 

Привеслав с двамата му братя и сам взел 
властта. Те избягали и Отишли в Хърватия. 
След три години Бран започнал война срещу 
Петър, но бил победен, заловен от него и 
ослепен. Две години по-късно и Клонимир, 
бащата на Чеслав, избягал от България? и 

пристигнал с войската си и влязъл в една 
крепост в Сърбия, Достиника?, за да завзе- 
ме властта. Петър воювал с него, убил го и 

бил владетел още двадесет години. Той 
управлявал при царуването на преблажения и 
свят император Лъв“ като проявявал към 
него повиновение и робска покорност. (Петър) 
ce помирил и с българския княз Симеон», 
който и дори му станал кум. След царува- 
нето на този император Лъв, тогавашният 
стратег B Дирахийв протоспатарий Лъв Pas- 
дух, който след това бил почетен с чин ма- 
гистър и логотет на дрома, отишъл в Пага- 
ния, която тогава се намирала под властта 
на сръбския княз, за да се срещне и посъ- 

ветва с този княз Петър по някои служебни 
работи. Захълмският княз Михаиле, завиж- 
дайки за това, съобщил на българския цар 
Симеон, че ромейският император обсипва с 
подаръци княз Петър, за да повдигне тур- 
ките? и да нахлуят в България. По онова 
време станала битка между ромеите и бъл- 
гарите при Ахелой, Тогава Симеон, обхва- 

1 Според /иречек, История Срба, I, стр. 190, Бран бил ослепен в 894 г., а според Златарски, История, 

І, 2, стр. 392 — в 895 г. 
и се опитал да завземе властта. Обаче 

parop Лъв VI 
вителството па 

Мъдри. 

2 Клонимир Строимирович, братовчед на Петър Гойникович, избягал от България 

Петър го победил (897 r) Вж. Златарски, История, 1, 2, стр. 992. 

3 Дестиник се намирал в Сеничкия или Приеполския край, вероятно днешно Сеника. 

5 Българският цар Симеон. 
Зоя подготвило своя широк план, за да напалне България, драчкият стратег 

4 Византийският импе- 
? В 917 г., когато npa- 

протоспатарий Лъв 
6 Дирахиум — гр. Драч. 

Рабдух пристигнал в областта на парентаните, за да се срещне и преговаря със самия KHAS Петър. Вж. Зла- 

тарски, История, 1, 2, стр. 
третата четвърт на X в., ГСУ и ФФ, XXXI, 8. 1935, стр. 7. 
ник радова Византолотиког института САН, кн. Ш, (1955), стр. 29—36). 

394—395. — П. Мутафчиев Маджарите и българо-византийските отношения през 
— Г. Острогорский, Лав Рабдух и Лав Хиросфакт, Збор- 

$ Захълмският княз Михаил Више- 

вич (910..-930 2) сключил съюз с пар Симеон срещу Византия, като се надявал с негова помощ да откъсне област- 

та на нарентаните. След смъртта на Симеон (927 г.) Михаил Вишевич 

консул н патриций. Вж. Златарски, История 1, 2, стр. 394— 395. 

ред Златарски, История, 1, 2, стр. 380—388, не можал да ги вдисне на война срещу българите, 

заети по това време на Занад като съюзници 
византийските отношения, стр. 8—-11, смята, че 

се сближил с Византия и получил титлате 
? T. е. маджарите. Обаче княз Петър спо- 

защото биди 

на немците. Напротив, 7. Мутафчиев, Маджарите и българо- 

маджарите не се присъединили към Византия не защото били 

заети, но защото у тях бил пресен споменът от разправата, която Симеон извършил над тях преди две десе- 

тилетия. 0 Битката при Ахелой станала на 20 август 917 г. 
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ot» iv тобто) yeróueros Хъивефу xarà той doyov- 
ros ФговМас, Пётооо, алёотайе тду Siyoirty Oed- 
ócopov xol тб» Maguay авто” иста qocoárov, 

ёдоутас ха! доҳортолоодо» Па?доу, tòr vióv Bod- 
vov, Ov ô Петрос, ó йоҳоу УвоВИас éuqAooer. 
04%) об» fnsiðóvres ої Во уаро лодс tòr й0- 
хоута Х5соВМоб xol cuvtexvíav uet автоб noncé- 
вто: xai бока Вевакбойтес ит пад» u лао 
ар» ёраутіоу, платцову  abróv РЕЙ подс 
офтоёс̧, д> xai aágavto деоийааттес slonyoyor iv 
BovAiyagíq, xai dànoüvijxs iv qvAaxp. Eltoniüer 
ôt фут айтов Побдос, ó viós Водуои, ка? ixpárg- 
сви čty tola. "O дё pao, 6 кбис "Poguavóc, 
Éycr дохотолощо» & тр лобода Zayaoíav, tòr 

viov Повод Вот, той дохозтос ХвовМас, длёоте- 
де подс то yevoða додота В» Хвовиа, алла 
дле 9” xol лой иноас, vn: лая той Hav- 
До” хоотцјоос удо abror лаобдоке» roig Воъйуд- 
eos, xol ёлоотето дёошос. Ена нетд уодьотс 
teels, тоб Llaílov Зусуцаудфутос tolc Bováyápoic, 
длќотадғу tóv Хахооу, тор  mgórsoov лава 
той xvgobt Ронатоб Вайс  áxoctaiívra, xal 
dujas то’ Пат ст, £xoátgcev aùtòs пт àg- 
хү? тб’ Хордо, ous лаобута фи sis- 
уе» зоб  Daouécc “Paualor éuuvgodeíz, &yé- 

а ~ ; HE оо ел 2 2 vero нота vOv Bovàyánow, инд” lws дейпоас 
ёлотауђ'е aéroic, СД бло тоб дал ос иайдо 
МЕ , ^u nx "O . 1 Ух TAN. wuar деслосвейи. "Qoi: nal тов C vusdiv goo- 
бато” xat обтоб длооте аттос дий vob. Маоиафи 
^ Н NY sje [225i ^ 2 Ф Ад VRAT xal тов Хройби [kai] Өгодфоот, Ov xal tàs «eqaAds 
ха! аопата èx тоё ztoAÉuov йлёотеде лодс tòr faor 
Мо *Prouatcov. длобжо (ču удо иктавр “Роноіоу 
xai тот Boviyágov uáym ўт), ойдвлоте д2 &naó- 
сато хадс ка! ob лоб ойтоб йоуоътес длвоте Аоз 
подс rovc Вао/йетс “Рошако", ий блотадабивтос 
xoi доъдеёоу айтов. Пай» дА длботе ву тероу 

c с ^ ^ - 7 А AC у 

фобойтоу 6 Хџиєоу дій той Kvrývov xai vo ^ Hyurij- 
xov xai той "Нтвдхиа xarà тоб боуотос Zaza- 
olov, съуалоотейав uer abt» xal TisécdAafor. 
Tóve 0 uiv Рахафас овес qeóya èw Xoofla- 
tín, oi 0ё Вобдуадоь иарбсаутес̧ tois Боулйиос 
е" лодс a?robc xal naoaAafeiv doyovta tòr 

нат OT ярост срещу сръбския княз Петър, 
изпратил с войска Сигрица Теодор и извест- 
ния Мармаис!, С тях бил и княз Павел, си- 
нът на Бран?, ослепен от сръбския княз Пе- 
тър. И тъй българите приближили с измама 
сръбския княз, при все че му били кумове 
и били лотвърдили с клетва, че няма да 
претърпи от тях нищо вражеско, измамили го 
да дойде при тях, веднага го вързали и за- 
карали в България, където той умрял в тъм- 
ница. Вместо него на престола се възкачил 
Павел, синът на Бран, и управлявал три го- 
дини. Но императорът господар Роман, който 
държал (при себе си) в столицата княз За- 
харий?, син на сръбския княз Привеслав, го 
изпратил да стане княз на Сърбия. Той оти- 
птьл и започнал война, но бил победен от 
Павел. Павел хванал Захарий иго предал на 
българите, които го държали в окови. После, 
след три години, когато Павел се опълчил 
срещу българите, (Симеон) отправил против 
него Захарий, изпратен преди това от госпо- 
даря император Роман. Захарий изгонил Па- 
вел и сам взел властта над сърбите. Спом- 
няйки CH за благодеянието на ромейския им- 
ператор, той веднага се обявил против бъл- 
гарите и съвсем не искал да им се подчини, 
а да бъде подвластен по-скоро на ромей- 
ския император. Поради това Симеон прово- 
дил срещу него войска начело с Мармаис и 
Сигрица Теодор, чиито глави и оръжие За- 
харий изпратил като трофей на ромейския 
император*. Тогава още продължавала вой- 
ната между ромеи и българи. Както и кня- 
зете преди него, които провождали пратени- 
чества при ромейските императори, така и 
той никога не престанал да им се подчинява 
и да им служи. Симеон отново изпратил 
друга войска c Книн, Имник и Ицвоклияб 
срещу княз Захарий, като проводил с тях и 
Чеслав”. Тогава Захарий, изплашен, избягал 
в Хърватия. Българите известили на жупа- 
ните да дойдат при тях и да приемат за 

1 Теодор Сигрица и Мармаис - пълководци на ца Симеон, които действували не толкова със сила, i р 
колкото с хитрост. Вж. Златарски, История, 1, 2, стр. 395. 2 Павел Бранович, който след ослепяването на баща 
му Бран от Петър по всяка вероятност е прибягнал до помошта на Симеон; вж. Златарски, История, 1, 2, стр. 
195. 

срещу българите в резултат на 

з Свалянето на Павел и вземането на властта от Захарий станало през 921 г. За събитията срв. Златарски, 
История, 1, 2, стр. 425—426. — ВИИ, H, стр. 55, бел. 185. 

щедрите подаръци и обещания от Византия. Провизантийската ориентация на 
4 По всяка вероятност княз Захарий се обявил 

Захарий намерила добър прием y сърбите, който се стремили да отхвърлят българското влияние. Въстанието 
взело голям размах и затова българските войски претърпеди неуспех. Вж. Златарски, История, I, 2, стр. 462— 
468. 
Златарски, История, 1, 2, стр. 448—473. 
г длъжности и титли. Вж. 

5 Събитията се отнасят към 923 г. През тази година цар Симеон предприел поход към Цариград. Вж. 
# Предполага ce, че Книн, Имвик и Ицвоклия не са лични имена, 

А. Куник и B. P. Розен, Известия ал-Бекри и других авторов о Руси и сла- 
вянах, |, СПб, 1878, стр. 152. — Златарски, История, 1, 2, стр. 421, 475, 476. — В. Бешевлиев, BZ XXXII 
(1932), p. 14. Сощият, Надписите около Мадарския конник, стр. 29. — ЁЙ. Иванов, Български старини из Маке- 
дония, София, 1931, стр. 4. — Moravcsik, Byzantinoturcica, 
гария и майка му била българка. Неговият баща, известният Клонимир Строимирович, поради смутовете, 

П, pp. 133, 161, 189. ? Чеслав се родил B Бъл- 
които 

разтърсвали стравата, бил принуден да се пресели в България с баща си и чичо си Гойник още по времето на 
Борис. Вж. M. Дринов, Съчинения, 1, София, 1909, стр. 505. 
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TreéoD opor xai дг дохоу тобтотв ÅNATÁOUVTES 

xoi ЗЕаупубутес иёхоь |Ф| 100 побтоу yootov 

xoi лдрата деоиђоаутес  абтофс, Войт ёу 

УвовМа xol озуєлўоа” tóv йлоуха Ладу алд ui- 

хоо? вс иғубдоо, xal вопуауоу #05 Bováyaoías, 

товс Ôt длодойсоутас ват доу xoi iv ХооВатід, 

xai &gewev ў хфоа Еопиос. Катд tòr хоцоду éxei- 

vov віоўАдоу oi оёт BooAyapo eic Хоюваца» 

ивтд тоб "Aloyofóvovo* rob лодвиђови, xai opd- 

ууа» лбутес ixsioe nagd ту ХооВӣтоу. Мета 

68 уобтоис ёлта длд та» Boviyépor qvyówv ӧ 

Тгвводдавос ивта xal бъбоаз тесоаоо», дло Jleg- 

oQAáfov вю? Абдву èv XeofAíq, оду 2708’ дё Е 

viv уфоат, єї ui) пеутуиота uóvovg Фюдойс UTTE 

yvraixac  Руоттов, ите лада, аа хъзпуобътас 

xal ówosqouévovc. Merà tovtov коотпайс тр 

ydipov, dpujvvatv подс TÓv Ваойва "Роше ту 

ЗЕ абтоб Фл про xol Водно iminy, ó6nuoyvov- 

ивуос Öovleúer «ai блеіхер тй лооотйее офтоб, 

хадде хой oi лод офтоб дохоутев. Кой ёитоте où 

AuAeev 6 tòr Pouatow Ваойввс sósoyevov аёт», 

gote xoi ої eis ХооВатіо» ко! Boviyagiar xai ёу 

таїс Aowtaic уфосе дійуоутеєс У8овдоь obs 0 21- 

uso» дівохболиогу, тобто дхобобттеў cwnjyhjoo» 

еіс атибу. "4479 хой iv тў лов по бло 

Boviyaoías фтубутес 8і01/00>, oñs xal Вудванс 
` > z с АА - с А з 

xoi вбвоустйоа б Васе ту Роне», ar- 

ботев poc tòr ТЕвбоддаво. Kal бло 167 

пло» wosé той Ваойвож тбу Роше 

cvorjoáusroc xai дуожоас тт? yeopay, (og 10 OÓ- 

твоо», ёотіу блотетауивтос дощоловлбв тф pa- 

Ae “Рено, ко Ма tis vob Dac gvógo- 

ийс xci то" лодАбу abro? вввоусо в rij» той 

тр» убра” 0у0т1}005 xai доу» ву обет Вейакойдес. 

“Ош ó дохо” Ssoßiias ВЕ dose, йоту ало 

тўс Baousías 'Hoawzíov тоб Вас вас, доникбз 

20у  óxorevaypéívos TỌ “Раши paoei xat 

obóínove t похоти — Boviyaoícs xatd vorerasm 

(32, 1—145, p. 152—160). 

избити от 

Constantinus Porphyrogenitus — Константин Багренородни 

княз Чеслав, измамили ги C клетви, завели ги 

до първото селище и веднага ги оковали. 

После влезли в Сърбия и вдигнали целия 

народ от мало до голямо и го закарали в 

България. Някои пък избягали и отишли в 

Хърватия и страната запустяла. По онова 

време българите отишли на поход в Хърва- 

тия начело с Алогоботур? и там всички били 
хърватите. След седем години 

Чеслав с други четирима души избягал от 

българите и от Преслав отишъл в Сърбия. 

В страната той намерил само петдесет мъже, 

които нямали ни жени, ни деца и изкарвали 

прехраната си с лов. Като завладял с тях 

страната, той изпратил вест на ромейския 

император и поискал от него съдействие“ 

я помощ, като обещавал да му служи и да 

се подчинява на неговите наредби като пре- 

дишните князе. Оттогава ромейският импе- 

ратор не престанал да го облагодетелствува, 

та сърбите, които Симеон бил прокудил и 

които живеели в Хърватия, в България и в 

останалите страни, като се научили за това, 

се събрали при него. И в столицата дошли 

някои бегълци от България. Императорът на 

ромеите ги снабдил с дрехи, обсипал ги с 

щедрости и ги изпратил при Чеслав. Така 

чрез богатите дарения на императора на ро- 

меите той устроил и заселил страната и, 

както по-рано, е робски подчинен на ромей- 

ския император. Като устроил страната със 

съдействието на императора и с многоброй- 

ните му благодеяния, той бил утвърден за 

княз в нея. 

Князът на Сърбия отначало, т. е. от ца- 
руването на император Ираклий, е робски 
подчинен на ромейския император и никога 
не се е подчинявал на българския княз. 

11. Пе Paícinacium gente 

Нео! Рдусът то’ Пат атакатфу Torn 

°[отќо», бы ai 1000085 1v  flavjwmwndv yë- 

Уго, Тот tò виа  Kovowwtovo xci то DBíua 

а "Aloyoférovo : ° АдоВоубтого conj. Jiovajski, Toma- 

schek, Marquart, Feher. 

За народа на печенегите 

Четирите племена на печенегите, а именно 
(племената от} областта  Kyapusuyps, об- 

1 Това сведение на Константин Багренородни не трябва да се разбира буквално. По всяка вероятност vO- 

ляма част от сърбите са били откарани в България, и то по-знатните, ко да се смята, че цялото население било 

отвлечено, e преувеличено. Вж. Златарски, История, 1, 2, стр. 176. 
някои учени виждат титлата „багатур“, C Адоуойдтото) 

писи. Вж. AMoravcsik, Byzaniinoturcica, 1, р. 64. 
„боготур“, 

3 Този поход бил предприет от българите, от една 

? Във втората част на името Алогоботур 
която е известна от прабългарските над- 

страна, да накажат хърватите, понеже са дали подслон на сърбите, и, от друга — да разширят владенията си до 

Походът станал през 927 г. 
Адриатическо море. 

а Преговорите История, 1, 2, стр. 501. 

рия, 1, 2, стр. 940. 5 За печенегите 

непосредствено преди смъртга на Симеон, Вж. Златарски, 

на Чеслав с византийците са започнали 

рано —- докато той се намирал още в България. Вж. Дринов, 
вж. тук бел. 1. 

по всяка вероятност по- 

Съчинекия, 1, стр. 506, 507. — Златарски, Исто- 



XvoovxáAÀnsg xai tò O£ua BogoraAudr xai то 

Oéna DBovÀarponórv, квота пёоау той avánosos 
лотацоб лодѕ rà дуатойханвоа ко fhopaórsoa 
uégn, évazofAÉénorvra побе te ОБН о» xal Xaraoíav 
xci "Адана" xal wv Агройдта xai та доло хИ- 
ната. Аі è во véocooe; vyeveai xstrvvou yev 

той /aovázoecos лотаиоб NOOS та дъимолвой xai тд 
doxru«Dvega uon, тоутвотои тд иа Поагеолбъ 
zAmotáte t) DovAyagía, ко то ёна тоб хато 
Года лАпоаёи тў Tovoxia, ко! то иа toù Xu- 
oapón лов vj “Роса, tò дё иа “овдкоци 
яца в: voic блофдоос хооіос xeoac те “Ро 
cias, торс te ObAvivous zeù deofiAevivoug xoi Aev- 
Cevivotc xal тов Холос ХУнравос. "Аложотв де 
й Патбоожа ёи и) Obtías xoi Хорашав 000» 
nusoóv évre, ёи 08 "Алочав 000» Пивоф» ТЕ, 
дло 98 Моодіос óÓóv usy дека, ànó Ób'Po- 
olas 000% пивойс guðs, @ло ði Tovoxius 090» ñus- 
Об» reoodowy. дло Óé Roviyagias 6дду fuégag tò 
ўшоо, xal sis Агообти ив, го» уута, eic де 
г Dóonogor nzÀgoorsgor. 

"lovéov, õu мота то’ хоцоб», бу oi llaztwasxi- 
та длб те Мас xopas Евдиоуйноат, деАңоғ 
wuvéc ВЕ обтфи xol oixsíg риби évané£uavar Фиебов, 
xal roic Aeyouévou OĞtos ovrqwaoar, xci nézo 
тоб убу sic: êp айтотс, Éyovrsc тоюбта vropíoua- 

та, Фоте дауооібвођдоь афтобв xol vostoüot, tives 
тв Хоф. Ко! пас обтойс длослаойрис vr дол" 
ourépw và удо іийта аёт» вой xóvrovga ивхов 
уоуйтеоу xul rà narbua длд збу Воахиэчор длокв- 
хоцибуа, ec Одет ёх tovtov дихбиес, би дло 
тф» llow xoi диофбдат dánexosqoav. 'loríov, би 
въфжъ тоб Латйотовов потайоб лоос го длов ло? 

иброс п Bovàyogíav sig và лводиота тоб адлой 
лотаиоб вой” ѓођидхаотот мйотоо» лобтоу то 
óvouacUév лада vOv llortwouuóorv ”Авлоот дю. 
tò торс Лоис одтой файвайо xaraAsÓxove, xáo- 
тоо» дейтвоо” тд Tovyyára, xáovoov топло» то 
Коахуахато, хастоо” vévapvov то Хойиак тои, дот 

zgov пёнлтоу TÒ Xaxaxévou, кдотоот Ёилоу то 
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ластта Сирукалпей, областта Вороталмат и 
областта Вулацопон се намират оттатък 
р. Днепър в областите пӧ на изток и по на 
север и са обърнати към Узия, Хазария!, 
Алания?, Херсон и останалите области. 
Останалите четири народа лежат отсам р. Дне- 
пър, в по-западните и по-северни земи, а 
именно : областта Гиазихопон граничи с Бъл- 
гария, областта долна Гюла е съседна с Тур- 
кия, областта Харавой е съседна с Русияз, 
а областта Ядвиертим граничи с местата, 
подвластни на Русия: ултините, древляните, 
лензенините и другите славяни, Печенегия от- 
стои от Узия и Хазария на пет дена път, от 
Алания на 6 дена, от Мордия“ на 10 дена, 
от Русия на един ден, от Туркия на 4 дена, 
от България на половин ден път. Тя е близо 
до Херсон и още по-близо до Босфор. По 
времето, когато печенегите били изтласкани 
от своята страна, някои от тях по собствено 
желание и решение останали там да жи- 
веят с казаните узи и досега са между тях. 

Ho те имат такива белези, които ги отлича- 
ват и показват кои си били те и как са сг 
отделили OT своите сънародници: дрехите им 
са къси до коленете и ръкавите им са от- 
рязани до лактите, като че ли показват с 
това, че са откъснати от своите съплемен- 
ници, Отсам р. Днепър, в областта, обърната 
към България, до бродовете на същата река 
има запустели крепости: първа крепост, на- 
речена от печенегите Аспронё, понеже cka- 
лите му изглеждат белезникави, втора кое- 
пост Тунгатет, трета крепост КракнакатеЗ, 
четвърта крепост Салмакате, пета крепост 
Сакакате!0, шеста крепост Гиеукате". В ca- 
мите основи на старите крепости се намират 
някои останки от църкви, също и кръстове, 
издялани от шупливи камъни. Поради това 
някой разказват, че някога там са живели 

Погоиухдтол. "Еу abvoig 08 тоїс тт пайшонаотоо» pomen. 
xtíuaocw вброхоути xol ёххАђоду  уусжоцота 

uva xai старо Доабвто sis Àiĝovs любо, 
e ^ z z 2 с c] ~ 
ôer хой uréc :agáóoaw ухото”, бе ‘Рой 
note тдс хотихюв вуоу ёисіоє (37, 34—67, 
р. 168). 

| Хазари — тюркско племе от клона на източните турци, което в началото на УП в. заемало земите 
между р. Дон, Каспийско море и Кавказ. В началото на УШ в. хазарите завладели Кримския полуостров. Ха- 
зарската държава била унищожена в началото на ХІ в. Вж. Moravcsik, Byzantinoturcica, 1, pp. 81—87. 
? Алани — сарматско номадско племе, което обитавало степната област на север от Кавказ до p. Дон. Потомци 
на аланите са днешните осетанци. 
от най-големите източнофински племена, 
на Мокша. 

Акерман ; ? Тунгате — укрепление на запад 
р. 317. 
кате — нелокализирано. 0 Сакакате — нелокализирано. 

3 Cupeu Киевска Русия. 

3 Кракнакате — днешният гр. Сороки, на десния бряг на p. Днестър в Бесарабия. 

? Мордия — страната на мордвите, engo 
което заемало земите между реките Волга, Ока, Сура и притоците 

? Става дума за Кимерийския Босфор, днешния Керченски полуостров. 
от p. Днепър. Cpe. 

6 Аспрон -- дн. 
MoravcsikR, Byzantinoturcica, П, 

У Салма- 
И Гиесикате — нелокализнрано. 
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12. De Cabaris et Turcis 

Jeol то” yeveócv xai 

t (o 

rör Караооу 

Toégx«ov 

Поети ў пара та» Хаос”  áxoonxacótica 
авъи 5 noogonüsica то» Караоор ysreá, Ósvcépa 

тоб Ами, тоїтл тоб Meyéon, тетфоти (tot) Kovo- 
:ovytopátov, zéus toù Tagirov, Ecc] vob Ге- 

váy, £fóóun Kaoñ, дуб Каст. Kol обтос АЛ 

Дос covvoqüévrse, per vv Tońoxew оі КаВдоог 

sic cw таз llouoexudr котфкиоо» уђу. Mera де 

тате nagg Лоутос, тоб quloygíorov xal &otðiuov 

Вас, ос лооохйибеутес дилбрават, xai tòr Хъ- 

ней» лойвийоаутес кота кофтос афтду ijrunoav, xai 

&EeAácavreg ивхо vij Посодлабоо дийдоу, дло- 

xAsigavte;  GürtÓ» cic то хастоом TÒ Aeyóusvov 

Movvóoáya, xai tic tv да» zdpav bénéowewev». 

Tj) дё тбт ищоф тор обртна, то» viòr тоб 

°Аоладй Ето» охота. Merà 2 то ліЛу vov 

УХъивф» ивтд rob Вай бос vOv "Резнор sip 
peoa xal Aafiiv Фдай» делфирато agos 1015 
Махбоожтос, xoà ией abu» cOuogamosv тоб 
кохалойвийос ко! дфатош тоос Тобохоъс. Ка! 
örs of Тобохо подс тай ди Ялп дог, oi Harte 

вата изба Sved ПА» кат збу Togor, 
xol tàs abv)v gamhlas лотейфс ЗЕпрфнови, xai 

robe sic фбдой» 115 дбоос обла» Toéoxovc бт? 

&xetos xauxyxáouos дледкотат. Oi де Тобохо: бло- 
отобраутЕс xai thy дбопу афту обтос вбобутес Ео?)- 

uov мої хатифаноибти, xaveoxivooav els Uv 

уйу, sic ijv xai oáusoor xarov vow, тр” ёлоуоис- 
£óvexgv ната тў” дралош, ÖS «ота, TOY HOTI- 
афу  &ncvvuíay. “О дё тблос, & ©  ngóvegor 01 
Тобохо: блйохог, бтомагетой xarà  EÉwovvuíar то? 
диетов Oupyouíuov потацоб "Ев xol KovpoU, ё’ 
Фо дотіос oí Патбражте катокобоо. ОГ де Тобо- 

хо naod тб» Потбакифу диоддвтве Aor xoi 

холесхўуооау eig тр ур, eic 52v vir oixobow. 
"Ep афт 98 тб тдло лада ura Sour yvooíc- 
uara xal побто» иё» дото ў тоб Вав ёос Тоога- 
уоб уёръоа xarà ст» тўс Tovoxíac дру», nena 
xal ý Вейбуоада ало то» исоб» тйс атс ye- 
фбоас, & ў xal ô лбоуос дот” тоб áyíov xai ue- 

убдоо Коротаутіуоо, тоб Васёк, xal ламу xarà 

ijr 106 лотаиоб буадооиђу дата 19 Ўёошо” ixei- 

1 KakTO се вижда от контекста, каварите са едно от хазарските племена. 

виждат корева на названието 
ператор Лъв VI. 
срещу българите през 895 
є—? Т. е. маджарите. 
си живелища между реките 

„маджари“. Вж. Moravcsik, Byzantinoturcica, П, p. 179. 

4—5 Лиунтик (Добуита, обтихас) — син на Арпад, предвождал маджарите в похода им 

г. Вж. Златарски, История, 1, 2, стр. 297. — Moravcesik, Byzantinoturcica, Н, p. 178. 

8 Под натиска на печенегите маджарите напуснали в 889—890 г. дотогавашните 

Дон и Днепър и се заселили в областта на Петоречието между реките Днепър и 

За родовете на „Каваоите“ 
и „Гурките“ 

Първият род, който се отделил от хаза- 

рите, е споменатият вече род на каварите", 
вторият е Неки, третият - Мегери?, чет- 

въртият — Куртугерматон, петият -- Тариа- 

нон, шестият — Tenax, седмият — Кари, oc- 

мият — Каси. Свързани помежду си по тоя 

начин, каварите се поселили заедно с турки- 

те в земята на печенегите. Повикани след 
това от христолюбивия и славен император 
Лъв, те преминали (р. Дунав), воювали 
с всички сили срещу Симеон и го победили. 

Като го преследвали, те стигнали чак до 

Преслав, обградили го в крепостта, наречена 

Мундрага, и се върнали в страната си. По това 

време техен предводител бил Лиунтик Е 

синът на Арпад. След като Симеон отново 

сключил мир с императора на ромеите и се 

почувствувал в безопасност, отправил прате- 

ници при печенегите и се споразумял с тях 

да поведе война срешу турките и да ги yHH- 

щожиб-“. И когато турките отишли на 
поход, печенегите заедно със Симеон напад- 
нали турките, изтребили напълно техните 

семейства и безмилостно прогонили оттам 

тези турки, които охранявали страната. Typ- 
ките, като се върнали и намерили страната 

си така разорена и опустошена, настанили се 

в земята, която и днес населяват, наречена 

според имената на реките, споменати по- 

горе. А мястото, на което преди това са 

били турките, се нарича по името на мина- 

вашата оттам река — Етел и Kysy? Там 
живеят сега печенегите. А турките, прогонени 
от печенегите, дошли и се поселили в земята, 
в която и сега живеят. В това място има 

някои стари паметници: най-напред мостът 
на император Траян! в началото на Туркия, 

след това Белград“, на три дена път от този 

мост, където е кулата на светия и велик 

император Константин. Пак по течението на 

реката се намира така нареченият Сирмиум"? 

3 В това име някои учени 
3 Византийският им- 

долни Дунав, наречена Ателкуза. В 896 г., когато маджарите предприели грабителски поход срешу съседите CH, 

българите и печенегите нахлули в страната им и я 

.zantinoturcica, 1, р. 87—89. 9 Т. е. Ателкуза. 

разорили. Тогава маджарите се преселили в областта на сре- 

ден Дунав и Тиса в днешните си земи. Вж. Златарски, История, ], 2, стр. 312—313. Cpe. Моғаосѕі, By- 
10 Мостът на римския император Траян (98—117) на Дунав 

"срещу днешния rp. Турну-Северин. Остатъци от този мост са запазени И досега. 1 По времето на Кон- 

стантин Багренородни, както се вижда от текста, градът е носел вече сегашното си име -- Белград (ант. Син- 

гидунум), 12 Сирмиум — дн. Сремска Митровица, 



vo A&eyóperor, ало tis Вейвуоддаз óÓóv yov ue- 
обу д00, xai дло тбу ѓиєїов dj peyáln Мова, 
ý аВалистос, Пу &ЕАеира» of Tovoxon Пе охе то 
лобте0о» б 2феудол/Окос. 

Тафта usv та xar tòr "отооу morauór уус)- 
oíauatd re xoi ênowvula, та дё дуфтвоа тобто», 
èr ф дот” $$ пдоа тўс Тоножас XGTOOXxHYOOLS, 
дос éxovoudrovow XATA таб тоб тфу дикгав 

бебутоу лотам» éxcovvutas. ОЇ 98 лотаио slow 
обто“ nzorauós пофтоз ё Tunog, лоташде дейте- 
oos (62 Тойтис̧, Horauòs тотос 6 Морпопс. Lo- 
танос тетаотос Á Кроов, xai леи» 005 лота- 
uós 5 Таса. 

IlÀAgoiifovot 98, торс  Toroxow подс niv то 
дротойко” uépos oi Вобраро, à © ха! дгар 
Са одто?с 6 “101005, ó xoi Доойвос Авудивнос 
лотаидс̧, лодс дё то Воовто» ої llowwaxiua,noós 
дё то душкожвоо” oi Ooáyyon лоб дА тд ueoqu- 
Bowóv oi Хоовато (40, 1—44, pp. 174—178). 

13. De 

"Iovéov, би ó Мора аз дохо», 6 Xeróonáó- 
xos, дудовос ха! qospo: вс tà mámouiitovra 
афіф yéyovex. ' Eoyey дЕ иблос Xqevóonióxog тоєїс̧ 
viobc, xal reAevtOY ди ки eic rola иёот тр éav- 
тоб yogar, xal тойс той» vioic афто ата шас 
иго! дос хатёмлеу, т0р лофто” хотадвѓшас доуотта 
uéyav, vobc дё Етбооис бо тоб eiva бло то» Àóyov 
той лото шоб. Паонувогт 08 адтођ тоб uù sis 
Óuioraow xal xar ААР ysvécÜcu mnagáósyua 
abrotc тоюбтоу блода вас бавдоис ydo товбе дуву- 
хо» xai отудпойс, д6дохв» T лротф vi той 
тайтос идсе toù дё uù ioyóoavtog, лай» дёдсохву 
тф дертёоф, Фоавто: xal v тойт, xai єй) обтос 
дюиоб», tàs toets равдоис ÓfÓnwsv того тоюі лобс 
ша” ої дё Aafóvtes xal кейвиодвутав тайтас xAá- 
ou, ОЗС айтав xaréxAacav. Kai да rovrov 
Флодгіуцотос  zagyvecev abtobs вор, ÒS ÖT 
Ei uiv Óàwuéveve гу óuowvxía xal дублу ддфюйов- 
то, дхатауфуаотои лаод тб» ѓуаутіоу xal dváAotot 
увуповойе si дё iv биг" vévoro Вос xal guor 
ха, xai дахоооде sis Totic додй, uij бло- 
xeíuevot тф посте» dÓsÀgqQ, xal бл Ааа dqa- 
7407705095, xal бл то» sAncwtóvcor uir #удоб» 
лауте с вЕойодовийцоводв.“ Merg дё тр" тед ерт 
vob айтой АХфвудол кои а хооро» iv sipávg два- 
те? ёсортес, 80005 xal огфовос В» favtoig Éuzteoor- 

а 0 add. Moravcsik. 
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на два дена път от Белград. Оттук започва 
непокръстената Велика Моравия, която тур- 
ките унищожили и която преди това управ- 
лявад Светополк!. Тези са паметниците и 
названията на р. Дунав. По-горните области, 
където е цялото поселение на турките, се 
наричат сега по името на течащите там реки. 
Тези реки са следните: първа река Тими- 
зис”, втора река — Тутис, трета река -- 
Морисис*, четвърта (река) Крисос5 и още 
една река Тицаё, От източна страна с Typ- 
ките граничат българите, където ги отделя 
p. Истър, наричана още Дунав, а от север — 
печенегите, от запад — франките и от юг-- 
хърватите. 

Moravia 

За страната Моравия 

Светополк, князът на Моравия, бил хра- 
бър и страшен за съседните нему народи. 
Същият Светополк имал трима сина. При 
смъртта си той разделил страната си на три 
части и оставил по една част на тримата си 
сина. Първия оставил като велик княз, а дру- 
гите двама да бъдат под заповедта на пър- 
вия син. Посъветвал ги да не живеят в раз- 
дор и да не бъдат един против други, като 
им дал следния пример": донесъл три пръч- 
ки, вързал ги и ги дал на първия да ги раз- 
чупи, а когато той не могъл, дал ги тогава 
на втория, после и на третия. След това 
разделил трите пръчки и дал по една ка 
тримата. Те ги взели и когато им било ка- 
зано да ги счупят, веднага ги счупили. Чрез 
този пример той ги посъветвал и казал: „Ако 
живеете неразделно в единодушие и любов, 
вие ще бъдете необорими и непобедими от 
враговете. Ако ли пък у вас се появи вражда 
и съперничество и се разделите на три вла- 
дения, без да се подчинявате на първия брат, 
(вие) взаимно ще се унищожите и ще бъ- 
дете напълно изтребени от съседните ви 
врагове.“ След смъртта ка Светополк Te npe- 
карали в мир една година, но когато всред 

1 Моравският княз Светополк (870—894), приемник на Ростислав. ? Тимизис — вероятно днешната 
р. Темеш. 3 Тутис — вероятно днешната р. Bera. 4 Морисис — днешната p. Марош. 5 Крисос -- 
днешната р. Кереш. 5 Тица — днешната p. Тиса. ‘Тук е предадена познатата Езопова басня, която 
ce разказвала и за синовете на Кубрат. Подобна легенда се предава и за синовете на Чингис хан. Вж. B. 
Бешевлиев, Една Езопова басня в българската история, сп. „Прометей“, I, кн. 4,. 1937, стр. 20. — К. Ламбрев, 
Легендата за хан Кубрат и неговите синове, ИПр, Ш, кн. 3 (1946), стр. 350. 
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ong, xal ngóc dAANAovs fupúñov лддецо” лощоа»- 

tec, #9фус oi Тобохог тобтоус лат Фе EEw- 

AoíÓgsvoav, xal ixoátnoar wj» éavtóv хоп», cic 

ду xal ботіос olxobow. Ка! oi ёлоАвкрдёутєс тоб 

Aaob Ффескоолодпоау, пооафъудътес віс và maga- 

wsiueva ÉÓvn, віс тв торс  BovAyágovc xai Toópo- 

xove xai Xowßárovs xal sic và Лола #8юп (41, 

125, р. 180) тобтоус лаутейбс éoAóUgsvaor, хо! 

вхойтцоа» v avt» 3000», ас Я» xoi асс 

oixobow. Kai oi блойвирдвутвс toč Хаоб дівохоо- 

nícünoav, пооофъубътвв tic tà magaxe(ueva &Óvn, 

«с те tobe BovAyáoouc xai "Toóoxovc хо! Xocofá- 

tovc xal sig tà Лола #91 (41, 1—25, pp. 180— 

181). 
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тях Ce появила вражда и несъгласие и те 

започнали междуособна война,  Typkure! 

дошли, изтребили ги напълно, завладели стра- 

ната им, в която и досега живеят. А онези, 

които останали от тоя народ, се пръснали H 

избягали при съседните народи - при бъл- 

гарите, турките к хърватите и при остана- 

лите народи. 

14. Descriptio iracíus a Thessalonica usque ad Danubium 

Геоуоафѓайло OscoaAoviune иЕхов 100 

ДауойВвос лотаноб xal toč кдотоот 

Ве вуоадав, Tovoxtíacue xal Патѓіуахі- 

ac ибхо: тоб Хабас:кой xácrQov Хао- 

ие/ ха тис "Роба хай иЕхо:тбфъ Nengo- 

ahlar, тфу дуто» sic vij» тоб бутот 

8 diaccar ліђуосіоу тов Дауалоєос ло- 

таной, xal Хвософтос бно? ка: Boomnó- 

pov, Èv oic và хаства vv идгийто у 

во», «тоа ивхо: AtCuvms Мавотедов, 

т ўс ха! дайфоонс дай tò néyettoc Ело- 

зодагойшетие, xai ибуов тоб хастрот 

Тарцатйоха Aeyouévov, лодс vobtotc 

óà ха! шас ка! Палаубас ха! Ka- 

caxíac xal "Ада? (ав ха! "АВасуаска: 

ибуов тоб хаотоог ZovsggiovnóAEO 5. 

Тотбо», бы бло  OeooaAcrixns и хо: тоб aota- 

доб Яозойввов, iv ф tò xáctgov вот то ВзА&- 

удава ёлозонабдиетот, вота 0005 duspóOr Окто), 

& xal ий да vágovs ис, Яд дуалабаваж no- 

gevst. Kol natoixoñow uiv oi Тобокос лёрођєу 

100 /avoófecc плотиной sic ти’ тўс Mopgafiac yir, 

ва xai vev  uíoov той | Aavoópecc xoi той 

Хава потацой. "Ало Ф xároÜsv то» ивобу Aa- 

гобввос лотацоб тўс Аютоас йутілєоа Ñ Havtwantc. 

лообохвта ной хотахоотеї й хотожа абтб» uéyot 

тоб Xáoxel, voU x» Хабйош” ифотоот, & Ф ta- 

Евфта xu érovron rQuuxóotot, KUTO Xoóvo» гуодао- 

сбита. “Боигрейвтои 98 лаод abrotc 10 Хбохед 

„долоо» óonínov" ... Koal дло Вослбооъ tó тйс 

Maucóuóos Мизпс orójuóv дот, Пис хо! дадаова 

да тд ибувдос лаой mávrov Ovoudptewu. Ес де 

тр» оби» Мокбида Ффдооса» єісоёорот лотано! 

1 Нахлуването на маджарите в Моравия станало през лятото на 892 г. 

от Симеон и печенегите маджарите окончателно се заселили в новозавладените от тях земи. 

Земеописание от Солун до р. Дунав и 
град Белград, Туркия и Печенегия, чак до 

хазарската крепост Саркел?, до Русия и 

до Некропилите, които се намират на 

Понтийското море близо до p. Днепьо, 

както и до Херсон и до Босфор, където са 

градовете на областите, след това Мео- 

тийското езеро, наричано още и море 

поради големината си, и до така наречения 

град Таматарха , освен това и на Зихия, 
Папагия, Казахия, Алания, Абазгия и чак 

до града Сотириупол 

Ст Солун до р. Дунав, където се намира 
крепостта, наречена Белград, има осем дена 

път, ако не се върви бързо, но с почивки. 

Отвъд р. Дунав, в земята Моравия и отсам, 

между р. Дунав и Сава, живеят турките. От 

областите на долното течение на р. Дунав, 

срещу Дистра?, се простира Печенегия и 

населената от печенегите земя стига чак до 

хазарската крепост Саркел. В тази крепост 

има гарнизон от триста души, който се сме- 

нява всяка година. На техен език Саркел 

значи „бял дом“. 
От Босфор започва устието на Меотий- 

ското езеро, което от всички се нарича и 

море поради големината му. В това Меотий- 

След разоряването на Ателкуза 
2 Саркел--Белая 

Вежа в руските летописи, Тази хазарска крепост била построена от визавтийците Ha р. Дон, за да утвърдят там 

своето влияние и да държат по-здраво в ръцете си с 

3 Некропила (за Хехобдлъда) — залив на черноморското крайбрежие близо до устието на р. Днепър. 

`отийско езеро — Азовско море. 
“среща се по-често формата дДрістооу, слав. Дръстър, 

Херсонес. Cps. Moravesik, Byzantinoturcica, 

5 Таматарха — неуточнен. 5 
дн. Силистра. 

IL p. 268. 
4 Ме- 

7 Дистра — в Сотириупол — нелокализиран. 



лой до! xai usyáAovr лодс uiv то doxior abris 
Aépos ó /dvaznu novauóc, & o xal oi "Pc вот 
zorra nods te тр пайорт Boviyapiar ха Хага- 
ciar xoi Худат (42, 1- 24; 73—76, p. 182, 
186). 
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ско море се вливат много и големи реки. 
От северната му страна се влива p. Днепър“ 

.M русите преминават в Черна България”, 
в Хазария и в Capua’. 

15. De Peloponnesi thematis Sclavis 

Heol vv čv v ®ёнат: IHisiomovvijoov 
ZxxAdáovrOv те Myluyyóv ха! "Ete 
0:тф? xai zeoi тфу veA2ovuérvor лар? 
атту ліахтоу, биос ха лебі TOv 

eixqgrogcor той záovgov Матис zai 
той лар айтф? rtlovuéfrvov cáxtov. 

"отво», От: ot тоб #6 иотос Heloxovricov XxAá- 
Bot Ву :oic Пибдоше toù Ваойёос Osopílov xai 
ъї00 айтой, Моң, длоотатисйътес yeyóvaow iówo- 
QgvÓno,  4euAaoías xal фудоплодоцо?с ка! ловідас 
xol дилоцоиобв xoi ийолаз &oyapoucron ° Елі Ф 
ас paoikelas MiyonA, тоб vioo бФвоф ог, алевота- 
#1 0 поотооладфоос бждииотос, ой то niziny ó 
то» DBovervicor, стооттудѕ & то Hénan Педолоуин- 
cov ивта дитдивос xoi iayóne лой с, yovv Ogg- 
xov xol Махвддуав xa тб» anir дрпяб» Ве- 
итал той подвидов xal хатилотавн abrorc. Kal 
лазтас uiv rovc Фидавонс хо! лолобс атолотах- 
rovg; тоб Üéuaroc Педоловуноот флётаёє xal ye 
офоото, uóvot дё ої "Etsoirou xat ot. Mutyyol za- 
veAt(qpUnoav гло тит Лохедоциоуба» xai то “Еос. 
Ка! imer oos otir Pxe(os uéya ка! барудбтато», 
xaAocusrov Неутаддки ос, xai оёоуети @олго 
тодуа ос cis тү” даласоар Бов ло об боотниа- 
тов, диї дё TÒ eivai тор толоу дбоходоу катфиноау 
gls тйс я/сирас тоб айтоб Ogovc, iv иё тф ё! 
иво ої MyAyyot, ву дё тф вод иог oi  Ete- 
опа. Каі 0 uiv лоооођдеіс лоотоолађдаоос 
Ozóxuctoc xai отоатрудс Пейолдутусов Óvrgüsic 
xai тойтойв хагилотаёа, Ето tois uiv Mwuy- 
yois тошомата Е, tois д8 "Ersoívas уоиіоиота 

г, ürwa xal вот», абтоб стоотеуобутос, хадфс 

За славяните в темата Пелопонес 
за милингил, езерити и за плащания 

от тях данък, както и за жи- 
телите на града Майна? и. за 

данъка, плащан от тях 

Славяните от темата Пелопонес във вре- 
Mero на император Теофил и на неговия 
син Михаил! ce отцепили, станали незави- 
сими и вършели опустошения, поробвания, 
плячкосвания, пожари и грабежи. През ца- 
руването на Михаил, сина на Теофил, бил 
изпратен протоспатарий Теоктист, по nps- 
кор Врнений, за стратег на темата Пелопо- 
нес, с голяма и силна войска от тракийци, 
македонци и от останалите западни теми, за 
да воюва с тях и да ги подчини. Той подчи- 
нил и покорил всички славяни и други не- 
покорни (жители) от темата Пелопонес. Оста- 
нали само езеритите и милингите около Лаке- 
демония и Елос”. Там има голяма и твърде BH- 
сока планина, наречена Нентадактилос®, коя- 
то се вдава като шия в морето на голямо 
разстояние. Понеже местността е неудобна, 
те се поселили по склоновете на планината, 
на едната страна милингите, а на другата 
езеритите И споменатият протоспатарий 
Теоктист, стратег на Пелопонес, който успял 
да подчини и тях, наложил (данък) на ми- 
лингите 60 номизми, а на езеритите 300 но- 
мизми", който те плащали, докато той бил 

і Река Днепър не се влива в Азовско море, a в Черно море. Възможно с Константин Багренородни 
да е направил грешка или пък смятал р. Калмиус, която се сближава с р. Самара-Волъча, за ръкав на Днепър- 
По тези реки минавал водният път отр. Днепър до Азовско море. 2 За Черна България срв. Moravcsi&, op. cit. П, 
p.98. 8 Тук вероятно има някаква грешка. Вместо Сирия би трябвало да стои Зихия — област na северния черно- 
морски бряг до Хазария. + Езерити ("Efspiíra) и милинги (Мийо! - славянски племена, които се за- € ПАСИ, 
селили в Пелопонес, Милингите засмали западната част на планината Пентадактилос (Тайгет) между Яница 
и Зарната, а езеритите живеели на юг от гр: Спарта в областта на rp. Enoc, чак до нос Малей. Славян- 
ската дума „езеро“ и произведеното OT него име езерци e в същност превод на гръцкото Фос, -- блато, езеро. 
Милингите могат да ce сближаг по име с милчаните и милците от подабските славяни. Вж. Васильев, Славяне 
в Греции, BBp, V (1898), стр. 422. — Vasmer, Die Slaven in Griechenland, pp. 16, 17, 167, 170. — Bon, Le Pé- 
loponnése byzantin, pp. 62—64, — ? Майна — византийска крепост на полуостров Тенарос. Градът Майна бил 
основан по времето на Юстиниан. 6 Византийският император Теофил (829—842). 7 Византийският импе- 
ратор Михаил Ш (842—867). Тъй като бил малолетен, когато се качил на престола, вместо него управлявала 
майка му Теодора в продължение на 14 години. 8 Теоктист Вриений бил любимец na имиератрица Теодора. 
Той бил изпратен в 847 г. с голяма войска, за да покори славяните в Пелопонес. Вж. Ангелов, История, 
стр. 300. — * Елос — град в Южен Пелопонес. Вж, тук бел. 4. 10 Пентадактилос (Тайгет) — пай-високата 
планина в Пелопонес, в областта Лакония. 1 Милингите и езеритите, въпреки че са плащали годишен данък 
на Византийската империя, са запазили своята самостоятелност чак до XIII в. Тяхната зависимост от империята 
се изразявала в плащане на споменатия данък от 960 номизми (номизмата е златпа визаптийска монета, която 
тежала около 4,5 г), в даване на определен брой войници и в приемане за предводител лице, посочено от ви- 
зантийския стратег. Bx. Bon, Ге Péloponnése byzantin, p. 101—102. | 

28 Гръцки извори за българската история, V 
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поод тфу ѓутоліоу двадфбети иё TAS сђиғ00У 

5 тоюйту phun "Ел! 02 турс Baoueías тоб ходо 

“Роцауой, тоб Вао/вов, отоотпубу Ó лоотоола- 

ддоос "Хобу; 5 Пооледоу sis rò абто ёна 

дупуауви подс tòr абтд» ани “Ризиоуду soi ТЕ 

то» Mnuyyõr? xoi tv '"Ersomów, би длоотати- 

соутес̧ où ле фото oUre v отоотнуф, обте fuor 

Мир кейвбове, 422° во олго обтдтоцо хе 

абтодволото, xal обтЕ лаоӣ той отоатуроб дЕхот- 

той дохота, obve сутобдебв” ото иле коне”, 

oiu АА» vob ðyuoolov Óovisíov ФитеДЕ плабдо?- 

тои. Koi uézo тоў dveiDeiv пр» буафооо» офто? 

ору zwpopAnÜnro, vóv лоелоолазао» Корт 

tòr "doorgür отоолтуду & Telonowvüoc, THS дё 

àvaqoods tof лоотоолађдаоют "Iodárrov ха! отоа- 

тпуоб llslonorrücov тоб Ilooxséorroc хотодаВосотс 

xal маг дуфлио” тоб Вайс тоб ходов "Pow 

vob дудууаюдввоте xal пгошҳобоз тр» длоотаоіа» 

тб’  лообопйете” Фо» xal тт 7200$ TÈS 

Васлий пооотатас дъоледна 7} uüLLor дле- 

дао» дато 0 адтдс лоотооладасоз Жора, 

fva, nel els тооббти» ПАадау  ànooracíar хо! 

бле дека», гмотоолебор xov аттоз ко! хепалодё- 

ийоц xoi Pmoráói xoi &joAoÜgs'og сйтойс. °Аоба- 

ивуос ой» soAsueiv айтойс дло 1705 Мерпон 

xal хитакотоас tà 0801 афту zal Anfodusvos 

aücar t» yiv айтфу, foyer айтогс фубиотаибтоиз 

xci флбустав ибии иде Nosupolov, длд тдте 

Dè Sortes vv ал» #Ео/ббовиош, ўесауто 2óyov 

хо! той Блотиуйуби абтобв xal rvysiv съилйдевас, 

бло Фу» лобу" дати тост. O ойу zoogonücic 

лостооладдогоз zal отоатэудѕ 0 Кот то égéDero 

atols náta n4c(ova, бу тот, tois иё Mn- 

Agyois @ло та» 2 уошонато», (y  лодтеро" ётё- 

Доу, эошошата фи, Фе «Ро то лдә п4фихор 

ай уошоцота y, roi; де '"Ectotteus длӧ 10» 

т’ »ориоибтау, «у лобтеос» ётёЇоту, ётеда vouio- 

uara т, dig ebro tò zr лбхтоу abrór vouiouura 

y. иа xai @лутцов" xal воекошов 6 abròs 

лоштоолайдоюс Kowins fr то ÜcogvAidxro 

хопбу. Той dè лооловлайиог Kowírov Èr tQ 

Ü£uaxu ueraDévioz 'EAMádos, xol vo? лоолодлайос 

olov Báoóa rot: Шатилддп тооВізудёутос отоатпъот 

iv Цедолотйоо, xai тўс drazius  verouéYns xal 

отдава лаод aProP той послоолойниог „Вдода 

той ПАотюлоду ки те”  Óóuogypórom аттой mgo- 

а Мийо" P Muüagyyóor Ва Be. 

Роман Лакапин. 
95, 188. 

| Византийският император 

Пелопонес около 921 г. Вж. Вол, op. cit, p. 
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стратег. Споменът за това и до днес e запа- 

зен у местните жители. А при царуването на 

господаря император Романі, протоспатарий 

Иоан Протевон?, стратег на тази тема, 

съобщил на господаря Роман относно ми- 

лингите и ‘езеритите, че са се разбунтували 

и не се покоряват нито на стратега, нито на 

императорска заповед, а се държат като не- 

зависими и самовластви. Не приемат предво- 

дител от стратега, He се съгласяват да OTH- 

ват заедно с него на поход, нито да изпъл- 

няват някоя друга държавна служба. Но до- 

като пристигне това съобщение, за стратег 

на Пелопонес бил назначен протоспатарий 

Кринита Аротра’. Когато съобщението на 

протоспатарий Иоан Протевон, стратег на 

Пелопонес, пристигнало и било прочетено 

пред господаря император Роман, станало из- 

вестно въстанието на споменатите славяни и 

тяхното непослушание или по-скоро непокор- 

ство към императорските заповеди. Тогава 

същият протоспатарий Кринит получил запо- 

вед, щом те са стигнали до толкова голям 

бунт и неподчинение, да излезе Hà поход и 

да воюва срещу тях, да ги покори и изтреди. 

И тъй каго започнал да воюва срещу тях от 

месец март, изгорил посевите им и OILyCTO- 

шил цялата им земя, но те му се противо- 

поставяли и съпротивявали чак до месец 

ноември. Тогава, като видели, че загиват, те 

поискали да водят преговори, да се подчинят 

и да получат опрощение за предишните си 

прегрешения. Тогава споменатият протоспа- 
тарий и стратег Кринит им наложил по-го- 
лям данък от този, който плащали — на 

милингите освен 60 номизми, които по-рано 

плащали, още 540 номизми, та целият им 

данък станал 600 номизми, а на езеритите 

oT 300 номизми, който плащали по-рано, 

други 300 номизми, така че целият им данък 

станал 600 номизми. Протоспатарий Кринит 

събрал и внесъл този данък в богохранимо- 

то съкровище. Когато протоспатарият Кри- 

нит бил преместен B тема Елада? и прото- 
спатарият Варда Платипод бил назначен за 
стратег в Пелопонес, започнало безредие и 

бил повдигнат бунт от страна на протоспата- 

рия Варда Платипод и неговите съмишле- 

Тротоспатарий Йоан Протевон бил стратег на тема 

3 Протоспатарий Кринит Аротра станал стратег на 

Пелопонес вероятно през 921 г. Походът, който предприел срещу езерити и милинги, се отвася към 92] или 

922 г. Вж. Bon. op. cit, pp. 48, 95, 189. 

хранимите покои. но трябва да се разбира 

> Тема Елада била създадена B 
Педопонес 
под бил стратег 
малко след 992 г, вече стратег на Пелопонес е Теофилакт. 

тема Елада включвала Средна Гърция. Вж. Воп, ор. сп, р. 89. 

на Пелопонес непосредствено след Кринит Аротрас. 

L Тук изразът êv np Йзофа ти хотфи буквално означава 00го- 

по-общо -- 
края на VII в. Тя обхващала земвте на Гърция. 

императорският дворец, императорското съкровище. 
След отделянето на тема 

6 Протоспатарий Варда Плати- 
Той бил там за кратко време, защото 

Le Péloponnése byzantin, pp. 48, 192. Bx. Вов, 
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тооладайеат xai doyortwr, xai тот плротослтайа- 
оюу Aéovta то’ "Дубаото" длодиб ана» бло 
тоб Эёротос, xai «бос усубоибънс xal te тбу 
Зидавуоите»” — iubéacoc xarà rot абтоб Ü£uaroc, 
длёстедоу ol бло} XNxAá[lou, oí те Мейуро xal 
о "Efzoivou лодс тду xógw “Роматот, тду fao- 
Аба, ёбодтобивуо: xai лаоракадобутвс тоб сицлайо- 
дуо abroic тах пообдунас то» ліхтоу ка! 
те офтойс, хабс xai лобтсооу дтдот. "End 
дё, хойфс лоовота, вото” ob XxAafmgouivat 
fv tQ Péuau Пвйдолотуцооп, деди ő Вас Ес, 
Гра и) xai або} лооотедёутес roic ХОдавос” 
лаутер ё;одддовтою тоб абтой Юбиатос Poyáocw- 
та, Émoínotv атос — yovooflovAAwry тоб зейкгр 
айтобс лахта, 05 ха! лодтвоог, торс и» Мийууобс 
&' тошоцата, robs д2 `Еѓедітас̧ тошоиота т. Айт 
otr otr jj aita тўс поосбииис xal те инолйс 
tv лахт» тб» те MgAwyyOr xol tv Брент». 

oiov ви тоб xáovpov Мабтс oixiroosg оди 
tiolv длд tie yeveds vv moogonüéruov — XxAdfoy, 
а А и тор лайсотвра» Clouoiov, of ха HEZO 
тоб убу лапа тб» ёутоліоу "EAAnvec noocayogeú- 
ото Да tò гр rots лоолаіоїс доброе еѓдедода- 
тос erai xai zgooxvritóc rv Ооо» маза toùe 
ладно’ < "Ерис, обес ёлі тўс Baousíac тоб 
dorðinov Booule(ov. Валиойбетес Xownaroi уєубуа- 
cw. "O дё гдлос, év © oixobow, вой» дродоос xal 
длодоодос, 2401090005 Óé, 095» ий ладацъф оу 
ёҳоосіу. диви дё 6 тоойтос зблос sig йхоау 
тоб Мадёа, yovv дхегдеу тоб 'EfspoO лодс riy 

+ ` SY 4 4 H г и nagaüaAaecíav. Aid д2 tò тео Рлотвтауибоис 
tiva. абтобс xai Фохота паба тоб отоатнуоб 
дЕхвобва xai naDaoysiv xol Önelxew таїс той 
отоотеуой лроотаввош ztaüpéyovot ліхтоу ёк лайси- 
tárov yoóvov vouíanaza v' (50, 1-—82; p. 232—236). 

16. Symeon сит Romanis bellum gerit 

Мета толо 0 лооєВадғто ő Васев с 
т0 те lloÓágova xai róv Лёоута ти "Аоибутъ to- 
лотполав тоб Ваойноб по? uov, лоотохарађоъс 

Ca - Р > - Г M j А 
дё то Óooucvíov айтоб лооввфито здр Mizah 
Éxeivov тор уёоото, лойжейфти тф vóre xod 
тод дооио оо тоударстта, деутеоогдатиу ÂÈ yeyo- 

а Sxiófus edd. 

+ Възможно e лод XxAafgoiávor да ce разбират българите, чиито нападения към 

ници, протоспатарии и началници, които из- 
гонили от темата и протоспатарий Лъв Аге- 
ласт. Тогава внезапно и славизианите на- 
паднали същата тема и славяните езерити и 
милинги проводили пратеник до господаря 
император Роман, като искали и го молиди 
да им опрости добавките върху данъка и те 
да плащат, колкото по-рано ca плащали. Mo- 
неже, както казах, славизианитеЁ нахлули B 
темата Пелопонес и императорът се опасявал 
да не би и те да се присъединят към сла- 
вяните и да причинят пълно унищожение на 
тази тема, то той им дал хрисовул да пла- 
щат данък колкото и по-рано — милингите 
60 номизми, а езеритите 300 номизми. И тъй 
това е причината за добавката върху данъка 
на езеритите и милингите, а също и за кей- 
ното премахване. 

Жителите на крепостта Майна не са от 
рода на споменатите славяни, но произлизат 
от по-старите ромеи и до днес се наричат 
„елини“ от местните жители, защото в пре- 
старо време били езичници и идолопоклонници, 
както и древните елини, Те се покръстили 
при царуването на славния император Васи- 
лий? и станали християни. Мястото, в което 
живеят, е безводно и мъчнопроходимо, но 
богато с маслини ис това те се задоволяват. 
Това място е разположено до нос Малеа, т. е. 
отвъд T. нар. Езеро, до морския бряг. Понеже 
те са напълно подчинени, приемат предводи- 
тел от стратега, подчиняват се и изпълняват 
наредбите на стратега и плащат данък още 
от най-старо време 400 номизми. 

16. За войната на Симеон с 
и византийци 

След това императорът назначил Пода- 
рон и Лъв Арменец за подначалници на им- 
ператорската флота, a за началници на Apo- 
мония! той назначил Михаил Старецът, който 
тогава бил пръв гребец на лромония, а преди 
това бил втори гребец в аграрияб на хри- 

маджари 

Средна Гърдия и Пело- 
понес се отнасят към това време (920—927 r. Вж. Bon, op. cit, pp. 48, 79—81. — 5. Ферјанчић, О упаду склависиане на Пелопонез за време Романа Лакапина, Зборник Радова, Ш (1955), стр. 87—47. 
чените майноти били представители на старото местно население, 

2 Така наре- 
което живеело в най-южната част Ha Пелопо- 

нес. Благодаревие на планинския Характер на областта, която затемали, майнотите дълго време били почти само- стоятелни. Те влезли в досег със славянските племена и изпитали 
стени по времето на император Василий  Максдонец (867—886). Вж. Bon., op. cit. рр. 71—74, 

+ Дромоните били вид бойни кораби, карани от гребци. Императорските 
става дума за император Лъв VI. 
дромони били разделени на няколко групи. По времето на Лъв VI бил 
императорът правел своите разходки по море, придружен ог най-висши 

> "Aypágirov или Бобшот дуойосоу tutions, p. 410—412. 

тяхното влияние. Майнотите били 

102. 
покръ- 
3 Тук 

построен специален дромоний, на който 

сановници. Вж. Bréhier, Les insti- 
ce наричал специален кораб, боядисан B пурпурно червен пвят и богато украсен, с който византийският император ce разхожлал в Босфора. Вж. Bréhier, ор. cit., p. 411. 
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»бта той  &ygagíov ßbaokeiov, тоё quAoyoictov 

ósonórov, xoi тду Éwgov АИ, об rò ÉmixAqv б 

Bagxalác, боис Ту побтеоот els тд nÀdfuor now- 

те дтис тоб Ógovyyaptov Ефототіот ха! ното от, 

Ste Emíoaoev тотс Tovoxovs, xoi иоталой битов» 

tòr Хъивф», vóv йоҳоута Boviyagias. Ойто 0 

6 Xuueów, 6 üoyov | Boviyagías,. нада» туи тоб 

nÀofuov подс тот лотаиду доби, xol ды ив Авг 

rò mlinov tots Toúoxovs хот афто? лгойоо, 

imoíqosv Aéoac, Ўто shoxoès іоуоооїє závv ка! 

otepuu (ovs, dote и) дбуаодог tovs Tocoxovs Vt- 

лвоубу, дей» inívowny xol ёиодёд цоо» oi Тобохо: 

16 лобло» леойось. ‘О о?у лоооотдє Maij 6 

Ваомаййз merà xai во» бо sekot uc азодаро- 

pero. xà oxovráoua xal слана отб», дудовйо хо! 

bouoÀép боииат ?илудқоаутес тоб xsAavótov, 

xaríxoway tàs Аёва frot тойс лдокойс, xai Троа» 

тд» лдоо» тойс Тобохоъѕ. Тогтоу оў” то» Ваохадду 

ої Тогоко iOórrec xal то дудоєїоу авдгоб блеойао- 

uácortes, ди  uóvos TWV дуо  sQonoosvóusroc 

л}ої иот» moros хотбиорв» TÖV cÀoxóv, Ватий- 

ауте sinov, бы roov Émgsmev буопйсвойк пот- 

obaov xol elvas xeqaAnv той по иог. Тур оё» 

тоб Воохайй dvógsótqya — daovoac ó Bandets, 

&moíqoev айтб"  ÓsvttoosAdtgv es то Baoiuxov 

óooucvtovr (51, 103—125; p. 250—252). 

Ш. DE] CEREMONIIS 'AULAE 
BYZANTINAE 

Багренородни 

столюбивия господар Василий и другия 

Михаил, по прякор Варкала, който по-рано 

бид пръв гребец във флотата при патриций 

и друнгарий Евстатий, когато той прекарал 

турките и воювал с българския княз Си- 

меон?. И тъй Симеон, князът на България, 

като узнал, че флотата е пристигнала при 

реката и че тя ще прекара турките срешу 

него, направил леси“, T. е. въжета — много 

здрави и устойчиви, за да не могат турките 

да преминат. Това изобретение попречило 

отначало на турките да преминат. Тогава 

спомеватият Михаил Варкала заедно с двама 

други моряка грабнали щитовете и мечовете 

си и с мъжествен и силен устрем изскочили 

от хеландия, прерязали лесите, T. е. въжетата, 

и открили достъп на турките. Като видели 

Варкала, турките много се удивили на него- 

вата храброст, понеже той сам, последван от 

двама моряка, прерязал въжето; те казали 

с възхищение, че би трябвало да бъде на- 

зован патриций и да бъде началник на фло- 

тата. Императорът, като чул за храбростта 

на Варкала, го направил втори гребец в им- 

ператорския дромоний. 

Ш. ЗА ЦЕРЕМОНИАЛА ВЪВ 

ВИЗАНТИЙСКИЯ ДВОР 

1. Quae observanda sint in die festo S. Вазий 

"Оса дЕТ ларафтійттвіу тра lavrova- 

olov ициде, тоб йу бот Васил егон 

Duo ee Ка 0) xoóvov 8081909105, ёлд ТОР 

хателбую то» Вамикф” кобтогиёов xal тоб 

Zoyoüévor тоб Ópóuov, xal zreoórros хо SQOOXUYI- 

cavvog тоў дволбтас, qéoovoww аётоу Фе duo 

óAyov Óiaorüjuaros той Baci Üoorov. й бло 

тоў 10уодйто» Воогфивюов TAS овде ёоотђові, 

1 Сиреч при византийския император Василий І Македонец. ? T. е. 

Какво трябва да се спазва на първи 
януари, на празника на св. Василий 

— — — Той влиза, поддържан OT кате- 

панав на императорската охрана и от лого- 

тета на дрома’, пада ничком и се покланя 

на владетелите и след това го отвеждат на 

малко разстояние от императорския трон. Лого- 

тетът му задава обикновените въпроси, прото- 

маджарите. 3 През 895 г. 

друнгарий Евстатий прекарал с византийската флота маджарите през Дунав, за да нападнат българските земи 

Подробности за събитията от първата война на Симеон с Византия вж. у Златарски, История, I, 2, стр. 278—820. 

4 Думата éca — въже, е от славянски произход. 

Vasmer, Russisches etimol. Wb., П, Heidelberg. 
Cpg, Moravcsik-Jenkins, Constantine Porphirogenitus, p. 324. — 

1955, $. v. э T. e. управителят на Дара. в Кателато тот 

Вани атлет — началник на личната императорска охрана. Императорската лична прислуга и охрана се де- 

ляла на пет групи: кандидати, спатарокандидати, спатарии, стратори и мандатори. 
саби и др.). облекло и имала отличителни знаци (огърлици, 

протоспатарий, катепан или доместик. Bw. 
пратениците били въвеждани при 
pMero на императора. 

Bréhier, Les institutions, p. 132—133. 

императора or логотета на лрома. Той им задавал въпроси и отговарял от 

Логотетът заемал една от най-висшите длъжности във Византийската империя. Имало 

Всяка група носела специално 

Началникът на императорската охрана се наричал 
г Оттук се вижда, че 

няколко логотета: велик логотет (6 uérag доуо тус), логотет на държавното съкровище (6 Aoyoder)s 0f увико?), 

логотет на частното императорско съкровище (6 Хородетус тоб = дикой), логотет на съкровището на военното ве- 

домство (Дороййтис тої отоатотихог), логотет на пътищата и съобщенията (20уо®ётус зоб ðoduov) и др. Логотетът на 

дрома посрещал и пзпрашал чуждите пратеници, следователно имал по-широки функции от служител, който да 

се грижи само за пътищата к съобщенията. Вж. Bréhier, Les institutions, pp. 127, 141, 168, 254—255, 297, 258. 
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году Ó nowtovotdoos тоб Ónóuov tÒ тойтот 

xavíoxuor, xoi Ón ива тр ovuumzANOOCU той Ka- 
»uxíov лай’ ёлі TIS vie AOUN, a000xVVHons 

&fÉgyevoun xoi ламу дй зейийтот roD mgouoc(rtov 
«aríoyera, Ó доийоос Ó ти» xovonv Bégyar xat- 
дуо", xol sicáye Во» f|, тойс pilovs Boviyú- 

Qovc 1005 XATA тблоу ёдҳоиёроъ, ovreoptácovtac 
tois QuAoxoioroic Ócozótus, хай ёлі тоўте» vg 
л0ооођдеіотс̧ тйбєис £muaxoovünotons, Ézfoyorvra 
xal абто (24; p. 138, 17— 139, 4). 

2. Expeditio adversus Cretam 

Н хата tjs уђсоъ Койгис yevouévy 
éxorgatsía xal ézómáAtoug то те akot- 
ноу xai xaBaAQouxiáv ni Коу отауті- 
vov ха: Pouavo? тё» Ilopypvoovyevr »и- 
тоу Фу Хо:0т@ лістох Вис: АЕС: els 

Съдежтота С" 
г. да тб» д тарито» Өоџа ди тв 69- 

yas quioupías vob qpoasátos буті tv igaríor 
хоооо? hitga poo! x, охаоаифена В. Май тбу те 
тауийтот Махсдотав да те óyas фадоти ас 
той фобойтоъо дут тбу inar zovcob Апош oA 
Ей. охаданаууіа x (45: pp. 664, 4—6; 668, 
19— 669, 3). 
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нотарият! Ha дрома донася неговия панер? и 
след като панерът бива напълнен, отново 
пада на земята, покланя се и си отива. И 
отново по знак на препозита* влиза остиа- 
рият“, който държи златната пръчка и въвеж- 
да втората група, приятелите българи, до- 
шли според обичая да празнуват Коледа? 
с христолюбивите императори. И след като 
към тях бива изпълнен споменатият церемо- 
ниал, и те излизат. 

2. Поход срещу Крит 

Походът срещу остров Крит? и вворъ- 
жението на флотата и конницата въз 
времето на Константин и Роман Багрено- 
родни, верни в Христа императори, седми 

индикт 

(Предвижда се) за четирите тракийски 
тагми като заплата? и поларък на войни- 
ците вместо дрехи 171 литри злато, 29 (но- 
мизми) и девет скарамангии. За четирите 
македонски тагми като заплата и подарък 
на войската вместо дрехи 13() литри злато, 
68 (номизми), 20 скарамангии. 

3. Salutotio legatorum a Bulgaris ad imperatorem venientium 

"О vOv бало Boviveoías oyouéfrcov 
лоєоВёФфу лодс том Вас:й 

уагретгоибе 
ёа 

Пос ёг 0 Osooteqye Васі еһс̧ 0 ловъцапида 
ліллох 100 ёх 900 бохозтох ВорАуаоіаѕ; лб 
Фа ù абуотота xat — Ófoszowa, лбх  Фуотош 
ог viot xai pacers той usyálov xal — OuynloU 

> 

Вад/важ ко rà Лола abro? xéxva; mc ye 
ó @уибтатоѕ xai обхоривикде летодоунв; лбх 

! Протонотарият бил началник на канцеларията 
pp. 99, 135, 167, 229—230. 

Приветствие на идващите от България 
пратеници към императора 

Как е богоувенчаният император, духов- 
ният дяд019-11 на поставения от бога владетел 
на България? Как е императрицата и госпо- 
дарката? Как са императорите, синове на 
великия и височайши император, и остана- 
лите му чеда? Как e светейшият вселенски 

на логотета на лрома. Вж. Bréhier, Les institutions, 
2 Даровете, които чуждите пратеници носели на византийския император при прием 

във двореца, били поставяни в специален панер или кошница. След като панерът бивал напълнен, специални 
служители го отнасяли в императорския гардероб. 

който бил началник на служителите 
на тържествени приеми в дворепа. 

institutions, pp. 128—130, 132, 133. 

4 

зити: praepositus sacri palatii, praepositus sacri cubiculi 
пра императорските покои. 

Изпълняващият тази длъжност бил обикновено евнух. Вж. Вей ел, Les 
1 Остиарий -- вратар. Имало лва вида остиарии -— дворцови и църковни. 

В императорския дворец имало няколко вида препо- 
и др. Тук става дума за praepositus sacri cubiculi, 

Той играел голяма роля при организирането 

Дворцовият остиарий стоял при завесата в залата за приеми и въвеждал гостите при императора. Като атрибут 
той държал златна пръчка. Вж. Bréhier, Les institutions, p. 130. 
гана на вратите. След това започнали ла означават самата врата, на която имало завеса, а оттам думата 

минава 
Bx. Ff. П. Кондаков, Очерки и заметки по истории средновекового искусства и культуры, Прага, 

През 949 г. визаитийското правителство предприело голям поход срещу пиратите-араби на 
остров Крит. Обаче въпреки големите военни приготовления 

била преносно значение — на 
тийския двор 
1929, стр. 202. T 

група, която 

8 Тагми (гйуноте) — отреди от императорски 

5 C думата ВЗйло» означавали завеса, спа- PH 
Ho- 

през вратата. 5 За коледните питишества във визан- 

и финансови жертви походът излязъл неуспешен. 

двордови войски. Имало четири дворцови тагми -- схоли, 
екскувити, аритми и иканати. Тагми във Византия се наричали тактически войскови единипи, които наброявали 
около 400 души. В тракийските тагми влизали войници от тема Тракия, която по това време обхващала земите 
около Цариград до гр. Виза и Аркадиопол (Люле Бургас), 
която обхващала земите на днешна Запална Тракия 
px. Ф. И. Успенский, 
178. — Bréhier, Les institutions, р. 342, 353-354. 
византийската войска, която обикновено им 

а в македонските -- войници от тема Македония, 
между долното течение Ha p. Места и p. Марица. За тагми 

Военное устройство византийской империи, ИРАИК VI, вын. 1 (1900), стр. 166, 172— 
э Рога (Ёфо). - 

ce плащала 
издръжка на офицерите и войниците въз 

веднъж в годината. 10—11 Във византийския двор 
имало традиция да се установяват приятелски отношения с другите християнски владетели чрез осиновяване, 1по- 
братимяване, кумство и пр. 

IL Ников, София, 1940, стр. 220 —232. 

Тази традиция била в услуга на византийската дипломация. 
Е. Dólger, Der Bulgarenherrscher als geistlicher Sohn des Byzantinischeu 

Общо по въпроса, вж. 
Kaisers, Сборник в памет на проф. 
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čyovow of Обо ифдиотво; лос Фуе n o yxinoc 
- ^ ГА ^ + 

заса; més Фуост об Ф Aoyolérn ; 

“Н той Aoyoértov лодс абтойс гот. 
Is Бу 0 луєриатидс Pyyoros той Вас/йваж 

йи» tof бое ó ёх Osob Goyov Bovåyapias ; 
лос Éya п ёх Өгой doxóruoca; n: PÉyovow д 

Karáognu хаос х 6 ВопМас ropxávos о wio 

той ди об йохоуто BovAyagías xal rà дола 
афто réxvo; лбс Éyovow ot FE ВойюдЕс oí ue- 
yá&oi, sc обои’ xal oljor ob ow xat Pio 
Войдес; л@с Éxovou то xowóv roč Даог; 

^ 

Метацкирдвтов О тов ӧрдиотос zal ёдо 
зтос eic отита, лай Слпафто» ої Вот радо 

обтос. 
Пас уа б néyas ка! ynos Ваодегс ó ёлі 

тоб 00605 издегдисос Ügóvov; sg ёде 0 vióc 
zai Ваойейс тоб ивуфот ха Бридоб  Jacuéos 
xal та доло атой тва; пос Eye ý адуобота 
xal долота; лос xee © dAywórarog хо! obxovus- 
wuxóc латийоуис; nc хора» oi ифлотоо, árü- 

wnátou лото: zc Ве п лдоа ођухАтоЅ ; 

faces тоб ауіоъ; 
су ~ ^ 7, ` 2 м Кая B 
Я той joyoüérov suos айтоге ECTS 

Нос уы ó mvevuauxóc 110$ той Васы 
hur той áylov ó ёх об doyov Boviyapías ; 
лбх Éxe ў ёх Өєоб doyóvuoca Doviyagias; поз 
Éyovow об viol xai Üvevyatígec тоб дувгиййхоб 
008 тоб facuéoc; sc Éxovotr СЕ ES BoAáósc ої 
u&ydAoi; zc Eyovow xoi ob onoi oi Pom ха 
зи n : ^ >, ` ` ~ A ~ 
220 Boliáðss;, лос ye tÒ ного’ той 4000 
(47; p. 681, 2—683, 1). 

4. Formulae inscriptionum 

Та ахта vir вс тоос éOvrixovzc 
yevouévov éniypgagóv 

... ес то» & бог Goyorra Борду 

„ёр  Óvóuau vob лотодс ха! toU Моб xai toñ 

Турго. пюебиатос, той удс ха uórov dAnüwotb 

патриарх, как са двамата магистри, как е 
също и целият сенат? Как са четиримата 
логотети ?? | 

Въпросите ва логотета към тях: 
„Как e духовният внук? на нашия свят 

император (поставеният) от бога владетел 
на България? Как е (поставената) от бога 
владетелка? Как са канартикинът*, вулиа- 
тарканът, синовете на поставения от бога 
владетел на България и останалите му че- 
да? Как са шестимата велики боляри? Как 
са останалите вътрешни и външни боляри 26 
Как е целият народ?“ 

След като той си променил титлата и бил 
възприет като син”, българите запитвали по 
тоя начив: 

„Как е великият к височайши император, 
който стои на златния трон? Как е импе- 
раторът*, син ва великия, височайши импе- 
ратор, и останалите му чеда? Как е импера- 
трицата и господарката? Как е светейшият 
вселенски патриарх? Как ca магистрите, про- 
консулите, патрициите ? Каке целият сенат? 
Как са военачалниците и войските на светия 
император ?“ 

Запитването на логотета към тях: 
„Как е духовнияг син на нашия свят им- 

ператор, (поставеният) от бога владетел на 
България? Как е (поставената) от бога вла- 
детелка на България ? Как са дъщерите и 
синовете на духовния син на императора? 
Как са шестимата ведики боляри? Как са 
останалите вътрешни и външни боляри? Как 
е обикновеният народ?“ 

in litieris ad extremos 

Обращения в писмата Oo чуждите 
народи" 

---— — До поставения от бога владе- 
тел на България. 

„В името на Отца и Сина и светия Дух, 
единия и едивствек истински бог наш. Kon- 

1 Магистер — в X в. е дворцова титла, давана на най-висши сановници. В двореца имало няколко 
магистри. Титлата магистер била дадена като наследствена и на някон васални на Византия владетели. Вж. 

Bréhier, Les institutions, pp. 123, 125, 138, 136, 162. 
yaQ xstvoc ce състои OT хатаб M шихитос. Кауао с 

2 Вж. тук бел. 3. 3 Вж. тук бел. 14. + Ka- 
известната титла хатас, като буквата о B xarap € B CHIN- 

ност погрешно прочетено с. Ръкописното крайно с прилича много на p и лесно може да бъде прочетено 
като о. От текста се вижда, че xavaonuxsíroc е титлата на най-стария син на българския владетел, т. е, така 
ce е наричал престолонаследникът. Вж. В. Бешевлиев, Надивситс около Мадарския конник, ИИД, XI—XII 
(1931—1932), стр. 1 и сл, — Moravcsik, Byzentinoturcica, Il, p. 148. 5 За булиатаркан срв. C. Mango — 

Г Seviéenco, А new manuscript, р. 248. Авторите изясняват, че канартикинът и вулиатарканът са титли на сино- 

вете на българския цар: of боѓ обгос ётуєбзто" кагаоикейчи (xai) о fovkide таонатос. ё За външни и вътрешни 

боляри вж. А Пай ес, Les boliars dits intérieurs et extérieurs de la Bulgarie Médiévale, Acia Orientalia Academiae 

Scientiarum Hungaricae 3 (1953), p. 167 sq. и там посочената по-стара литература. * След 945 F., Korato Кон- 

стантин Багренородни ce освободил от неприятната опека на Роман Лакапин, българският цар (в случая Петър), 

е вече негов духовен син. Вж. Dölger, Der Bulgarenherrscher ..., p. 280—231. 8 T. e. интересували се за 

Роман Il, син и съимператор на Константин Багренородни. * C израза $Üsixoí Константин Багренородни 

означава всички народи, които не влизали в пределите na Византийската империя и от гледището на византийците 
били варвари. 

M. 

Р 

№ 



Oeob пий». Kowcravrivog xai '"Prjavós, muoto 
£v оф тф Oe Booz '"Pouaíov лодс то» 
лелођђиёуо» ка пуєпиотхоу Huv réxvor xoi Ри 
бжоб Aoyovra той vowucreuorárov уор тар 
Boviyápcv." то доз yoaqóusror , Korvoturtiroz 
xal “Pouavòs, i. Xowti à Өєф ebosfleiz abro- 
хойтооєс̧ Ваойете ‘Родри, agog rov ледодуие- 
vov xoi  avYeuuauxiv роб» réxvov тор хоу 

b Óeiva Вао/йва BovAyapiaz" (48; p. 690, 6—16). 
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стантин и Романі, верни в същия бог им- 
ператори на ромеите до обичния ни и наш 
духовен син и (поставен) от бога владетел 
на христианнейшия народ на българите.“ Та- 
ка се пишеше доскоро. А сега: Константич 
и Роман в Христа бога благочестиви само- 
дръжци императори на ромеите до обичния 
наш духовен син господар, споменатия цар 
на България. 

9. Exquisita expositio de sacrorum cletoriorum constitutione 

'AxogiBoAoyíatgs v'rlactitxiOYXxAQT G- 
DítY XxüTrGGTÁGEOS, ха! ёхаотот 

G$vouáror» лососи ноту xal tiu, OUr- 
тах®д ғіоа ёё Goyalcov к уторо?оувкот 
ёлі Л ёоутос той qi2oyoíorov zal oop- 
татоп тиф" Вас: 8504, uyri оелтви- 
Боѓ, ivóixv. y, Provs дло хитове 
xóouov оту, бло фідо ою Baoidtzob 

лостоолайаокот zai ártoixAívorv, 

то» 

Yo в » г na т - 
&0ёти 08 де, би ai #Е afrz идиш diia dv 

ij алохолаў rouaéf ovrcornüvtu тоа Вас ен, 
а? дё доло! лӣош та денйрис Глдохого váisom, 
otov б ифротров, Ó диснотоос. & ÓÉ us robro 

буфбиоу tetluntan поохобетиа тоб étaloovr, ий» 

Точно описание на реда на император- 
ските приеми? и на званието и чина на 
всеки от великодостойниците, съставено 
683 основа на стари клиторологии при 

‚ христолюбивия и премъдър наш император 
“вв през месец септември, трети имдикт, 
6308 гА от сътворението на света от 

императорския npocnamapuie 
и атриклиний Филотей 

Трябва да ce знае, че само тези шест 
чина“ обядват с императорите на отделната 
трапеза, а всички останали спадат към вто- 
рия чин, например двамата магистри”. Ако 
някой от тях е удостоен със служба, той 
се предпочита пред другия, дори и да е по- 

1 Константин УЦ Багренородни започнал да угравлява самосгоятелно на 27 януари 945 г. На 6 аг- 
рил същата година като съимгератор бил провъзгласен неговият син Ромак Ц. = В текста стой тоу 
хһоот 6 дей Вас а, Атоиос — господин, господар е титла, която се давала на владетели и динати. Без ChM- 
нение тук става дума за Петър, който бил признат от Византия 

3 В тази глава от съчинението на Константин Багренородни подробно се 
императорските тържествени обеди и угощения, кои хора, кога 

тарски, История, 1, 2, стр. 526--535. 
говори за реда, по който трябвало да протичат 

за пар с мирния договор от 927 г. Вж. Зла- 

и в какъв ред да се капят и T. и. Това изложение той взаимствувал от Филотей. Той бил императорски прото- 
спатарий и атриклиний при император Лъв Vi. Своето съчинение Филотей написал 
Вж. Л B. Bury, The Imperial Administrative System, London, 1911, pp. 11, 702. 

? Титлата протоспатарий (ялотоолод нос) обикновено се давала на слу- съставен Клиторологият на филотей. 

през септември на 899 г. 
1 Тоеств 899 r., когато е бил 

жители в двореца. Протоспатариите вземали участие в дворцови тържества и били облечени в бяла дреха, броди- 
рана със злато, и носели златна огърлица, украсена със скълоценни камъни. Вж. Bréhier, Les institutions, 
pp. 127, 130, 132, 138, 138, 297. R. Guilland, Etudes sur l'histoire administrative de l'Empire byzantin. Les titres 
auliques des ennuques. Le protospataire. Byzantion XXV—XXVI—XXVII (1955—1956— 1957), р. 649 sq. 

въвеждал и нареждал гостите на императорската трапеза. клиний от a triclinio. Той ce грижед за триклиния, 
Атриклиният трябвало да знае много добре дворповата йерархия. 
дотбхИитоз или doxíAuos. Вж. Bréhier, Les institutions, 

S T. е. цариградският патриарх, кесарят, нобилисимът, куропалатът, василеопаторът вж. ГИБИ, ТУ, стр. 121--128. 
и патриция зости. Кссарят бил на първо macro след императора. Тази най-висока 

б Атри- 

Понякога тази дума се среща под формата 
рр. 133—134. “ За Филотсй и неговото съчинениг 

титла се давала само на едно 
лице — ка брата или ва друг най-близък роднина на императора. От XI] в. нататък значеннетс на кесаря нама- 
ляло и той идва на Второ място след севастократора. Нобилисимът по ранг бил 
И той бил член па императорската фамилия. Титлата василеопатор, т. е. баща 

Василеопаторът идвал на четвърто място: след кесаря, нобилисима дадена през 894 г. от император Лъв VI, 

на второ място след кесаря. 
на императора, за пръв път била 

н куропалата. Титлата патриция зости (ў Соот хатога) първоначално (ІХ в.) се давала само на една жена. 
По-късно латриция зости става нещо като придворна дама. Тя имала 
ници и по ранг стояла между най-висшите велможи — магистъра и 

- за кесар; p. 48, 44, 124 -- sa нобилисим; рр. 33, 135. 136 — за василеопатор; p. 124-- 125 — за 
? По ранг магистърът стоял най-близо до кесаря и е засмал една от най-висшите придворни 

р. 42--44 
патриция зости. 

право да присъствува на дворцовите праз- 
куропалата. Вж. JBréhier, Les institutions, 

длъжности. Обикновено той се титулувал като о иймотоовс тб» дасе oyqueior. Тук често се говори за двама магистри. На приемите единият стоял до императора, а другият - - до кесаря или до императрината. Вж. Bréehier, 
Les institutions, p. 120. 



GL EM Consizntinus Porphyrogenitus — Константин Багренородни 

хаха Boyuros d. «па 6 бабтоо, ú ойухв, Дос 

‘Роитс, 0 обухедос Kaworavrwovaóisws. el дё 

на то» tfc дуатоАўс лотоаоҳо?» твое? сбухедо 

cooxpirovrat тобто» хола та іда ато» лотогао- 

жа, єЇобтос ó дохжл!охолос BováAyaoíac, xa- 

тобио: ввуойуо. . . . (52; p. 726, 21—727, 10) 

Oi ðk бло фу Мобтот, jw  Bovàydágow, 

siosogónevoi plor Ev uiv tù кое тбт косо» 

каоово" TÉTOQTOL ў TÉUTTOL & тфо вбгоюгифо 

dése xàmüijcorra, ддоуби блолілтоттес xuat atol 

1ў rör латов» ха! отоатрро» xai cávioy TEW 

i» тф ВНАФ поло сетазиётох ápyovton, TU- 

Хаботтес xal айто} tòr дебтеоо” иі'оо» тўс faor 

мийс тоалегис. èr де vois и’ vv fogrOY üxovpt 

тоз хАнђтоогбоутаь дудоо xal £rratot, доот 

блолілто»тес т túe TOU лоодеуй тос былое. 

oi да ix Фодууа» лоќсВах, si uiv уме’ yego- 

тохіос, мата тавтас xAnüdcortac el ðe лауото 

cico, т) то» ÓpquanZ2ior. onozístovot тбёе. ot Ó& 

ix збу joann ror igyóusvo: plot vj т» 

сладаоохаз двата» énoniarovoi artes АЕ — — 

(59; p. 740, 2—14). 

"П оувйдиос той Хоотоб ђиёоа, Èy ip m00- 

гбдота ої то» wd) dxovfírow Фийбоня. 

“ет ydo бий, Ф piho, èr tan Ñ Хдайлса 

xai лесид тб» Хоготоб уеедАо» пиво, „чие 

s À мед? с е. 29 "ai j opi Едо ep 

a JtOAUOXEC ес нар ЕБІ таз tt TIOOUULTO! TL 

áxovfltor iaüiouc, Фо uiv тў pansi тоолЕбу 

iof хойиатос тўс неуд Рите хай ги els 

съуво ооо тб» quioyoíatoY пибу peaodéov ne- 

YETTÚVUS вх 195 Вав ouyxińtov тор аойиот 

следен. След това (идва) ректорът", синке- 

лът? на Рим, синкелът на Константинопол. 

Ако има синкели и на източните патриарси, 

те се предпочитат пред тях, според реда на 

собствените им патриаршии. След това по 

същия начин (идва) архиепископът на Бъл- 

гария и патрициите евнуси. Който от тих 

e на служба, се предпочита пред другия, — — — 

Приятелите, които идват от (хуните) или 

българите, при поканвавето на общите прие- 

ми? me бъдат извикани на четвърто или 

пето място от лява страна? Безспорно и 

самите те попадат в реда на патрициите, на 

стратезите и на всички началници, причислени 

към чина на патрициите, и вкусват също 

и те от второто ястие на императорската 

трапеза? Между деветнадесетте от участни- 

ците в угощенията те биват поканвани на 

осмо или девето място, понеже спадат към 

категорията на споменатия разред. Пратени- 

ците на франките, ако имат някаква служба, 

ще бъдат повикани след това." Ако ca ne- 

служебни лица, те спадат към чина на офи- 

виалиите”. Приятелите, който идват OT APY- 
гите племена, спадат всички към чина на 

спатарокандидатите? — — — 

Рождество Христово, на който ден се 

слага угощение на деветнадесетте акувити. 

Трябва Bue, приятели, в този светъл и 

славен ден на Рождество Христово, когато 

се слага разнообразното и необикновено уго- 

щение на 19-те акувити, при отговяването" 

на царската трапеза във великата църква да 

извикате да обядвагс нашите христолюбиви 

императори велможите от императорския 

1 Титлата ректор (6 Ешктоо) била твърде висока. Ректорът вземал участие в тържествата в двореца, 

без ла изпълнява определена служба. Има случай обаче, когато той се явява като командуван армия или 

заема други важни длъжности. Вж. Bréhier, Les institutions, рр. 133, 135, 136. 

църковни служители, който били най-доверените лица 

2 Синкели се наричали 

на епископа или патриарха. Измежду синкелите се 

избирал наследник на епископа или патриарха. Най-главният се наричат протосинкел. Bréhier, ор. cit., 

p. 199—500. 3 Клиторион (хротвио") — императорски прием, угошение, давано от императора. i Имнера- 

торският триклиний в големия лворец, построен от Юстиниан, бил предназначен за 19 дупи. Златният триклиний 

(XovoorotzAtwoz) представлявал осмоъгълна зала. Масите в него са били наредени по следния начин: близо до 

входа, на специална естрада с три стъпала се намирала императорската маса. От двете страни били наредени по 

девет маси -— надясно (5 дена 0с) и наляво (ў r)dweuoc 016). Гостите стоели само от едната страна на 

масите -  TasH, която се намирала към стената. Вътрешната страна била оставена свобода, за да могат при- 

служниците да се движат свободно. Вж. Janin, Constantinople byzantine, pp. 115--116. 5 Ha императорската 

грапеза били поднасяни три ястия: първото за отваряне на апетит, второто --- печено месо и третото -- тестени 

ястия и сладкиши. Блюдата не били поднаскви направо на отделните маси, но най-напред били слагани на тра- 

пезата Ha императора и той ги разпределял на гостите. в От церемониала на византийския двор при приемансто 

на чуждите пратепипи се вижда, че най-уважавани и предпочитани от всички са били арабите, а след тях българите. 

После идвали по-отдалечените народи като франки, руси, 

кремонския епископ Лиутпранд, пратеник на Отон I до 

теници били предпочетени пред него. Срв. -Liutprandi 

7 Офикиалиите на брой 60 били нача р. 350—351. 

алани и др. Във връзка C това с и педоволството на 

Никифор П Фока, който негодувал, че българските пра- 

Relatio de legatione Constantinopolitana, ман, 55, Ш, 

лници на различните служби (друса) в императорския 

дворец, Те отговаряли лично пред императора за изпълнението на неговите заповеди. Вж. Bréhier, Les institu- 

tions, p. 119— 120. з Титлата спатарокандидат била твърде ниска в дворповата йерархия H се давала на 

голям брой чиновници и дворцови служители. Спатарокандилатите носели сабя като отличителен. белег за своя 

ранг. Вж. Bréhier, Les institutions, рр. 123, 130, 138. 9 Койна или mixtum е отговяването C чаша вино 

и баници или сладкиши, което обикновено ставало в църквата след завършването на литургията. Този обичай 

е минал B християнската религия от езичеството. 

isi 
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if, oiov цафотооне, лошлоойоъс, dvÜvndtove na- 
tQix(ove, отоатпуобс, дффижайонс, обе ду дбёр 
Tovg абтохойтооас Aauflárvsador sicáys» дЕ abvobg 
дует ибто т» oixeícr уаитдо», Пидивоибиоъс 
92 rà машта xal пота. в? 68 rÓyow» otpatpyol 

«sxAnuÉvow ива wr иво» oxagauayyícr cloa- 
vécÜcoavr oiv тф доорууаойр täs DyAgc. ду 08 
г tv 19 дхоъВіто» тишежети тоолёСт дет бийс 
хай» uayíc:povs дбо, аъдьлатовс margxiovs, 
отоатпуо! ЕЁ, Bovåydoovs фокс до, бедра Нос 
@ло пре тоб стойпопкоб AoyoDérov таЁвос xal 
xarmréow до, лодс 08 tò оррахдтдӯуа то Ва- 
aiet єс ténor тс длостойийв додехадос, qíAovc 
г» do(Üuorv (f. лоомаЕцет д2 абтофс ĝe owggóov 
хаха тайр» тйс Éxáotov амас, &rÓsÓvuévovs tåg 

oixeias ат” хаибдас дилооодее тф oyüuan, 
втодедвивуотс дё xal та oixeia ханлфиа, xal 
ticayayei» аттобв usrà тр” доби тб» изо 
лаоаота»си Вох» блопоуб» те xoi Вона, 
дъйоуди ZaBóvros tò охна ro? xaotQgoíov tie 
вом с тоалёгис nuot той roe паоготфтос 
леогратобв лоотоойом, ка ovvaveoyouévou. айтобс 
ибуос той тов дион ts Васйихйс тойлегаѕ тора 
тоб дуойе” лаовотфтос лғрираробх тошловітот, 
xai gvrareoyouéírov абтоїс ибуо vof тофевион 
"js Daovaxije едас, xoi iorÕrros аётобс xüxAq 
ес wuíag toaxétys sic то #фифсе лооохай афиш 
лАпоавотеро” qílovc, ods är дОЕр тф Вос. 
2» д8 tols Éfxatípgowv vv исор dxovfitow дет 
Рдйс найёТу £v tavr тр Àausoü ха! solom 
ZHÉoq туу бло xaundyor oóyxAmtor лдоо», oiov 
donxonras, yaotovAaoíovc vá» uspáAcw овхобто», 
otov длб те оладаоохаздддто» xal xatotréow 
блбто», Метла», хомита» tv oxoAGY, dher- 

синклит, на брой 12, именно магистрите, 
препозити, проконсули!З, патриции, стратези 
и офикалии, които императорите се решили 
да приемат. Да ги въведете без собствените 
им хламиди, облечени само в камизии. Ако 
има поканени стратези, да бъдат въведени, 
облечени в своите скарамангии, заедно с 
друнгария на виглата-6. На почетната трапеза 
на 19-те акувити трябва да поканите двама 
магистри, проконсулите патриции, шест стра- 
тези, двама приятели българи, двама официа- 
лии от службата на военния логотет и двама 
по-низши. Така че да бъдаг поканени при 
императора дванадесет на брой приятели 
подобно на дванадесетте апостоли. Те тряб- 
ва да вървят в редица по реда на достойн- 
ството на всеки един, облечени в своите 
хламиди и да минат пред масите обути в 
собствените си обувки? и да бъдат въве- 
дени след пристигането на царските служи- 
тели, които сервират, и на музикантите. 
Разбира ce, кастризият8 на императорската 
трапеза взема знак от горестоящия славен 
препозит, идва с поканените до трите стъпа- 
ла при царската трапеза и ги нарежда в кръг 
около почетната трапеза, за да бъдат пока- 
неки специално по-близко ония приятели, 
които императорът поиска. В акувитите от 
двете страни вие трябва да поканите на 
този светъл и славен ден целия сенат, обут 
в обувки, именно асекрети?, хартуларии! на 
главните секрети, от спатарокандидатите на- 
долу до ипатите, дисипатите!, комити на 
схолите!?, силенциарии!, протиктори!*, евти- 

1—8 Проконсулът (аптипатът) нямал това значение, което имал в древния Рим. Званието антипат 
във Византийската империя е дворцова титла, която била твърде разпространена. Тя се давала на висши- 
те държавни чиновници, но е имало автипати, които не са изпълнявали никаква служба. Титлата антипат 
обикновено била свързана c титлата патриций. Вж. Bréhier, Les institutions, pp. 117, 223, 228. 4 Ka- 
“од? — долна дреха, хитон. У персите и арабите съществувал обичай да бъде даряван с тържествена 
дреха от владетеля този, който е бил назначен за управител на област. Този обичай преминал и във Визан- 
тия. 5—6 ‘O Ópovyydotos тўс Віудас (or лат. vigilia — стража) бил началник на външната стража 
на двореца. Той бил длъжен да проверява стражата както през деня, така и през пошта. Друнгарият 
имал и съдебна власт. Пред неговия съд се разглеждали всички случаи, свързани със сигурността на 
двореца. Вж. Bréhier, Les institutions, pp. 231—232, 397. * Kaunmáyia — вид обувки, направени от плъст 
или вълнен плат. Обикновено сенаторите и царедворците се явявали в двореца с такива обувки, за- 
HIOTO се смятало за неприлично да стоят пред императора с груби и твърди обувки. 8 Кастоқогос (castren- 
sis) се наричал в Римската империя чиновникът, който раздавал хляба Ha войниците, По-късно във Византия 
така започнал да се нарича служителят, който слагал хляба на трапезата на императора. Нему били подчинени 
пяла група прислужници, готвачи, хлебари и др. Вж. Bréhier, Les institutions, pp. 97—98. > 9 борхоўта — ce- 
кретари в императорската канцелария. Те записвали нарежданията и заповелите на императора, водеди неговата 
тайна кореспонденция. Намирали се под началството на сдин протоасекрит (хоотоавихоттис) —- началник на 
канцелария. Вж. Bréhier, Les institutions, p. 167. 10 Хартулариите (yaoroviágiot) били началници на различните 
отдели на дворцовата канцелария. Те се занимавали с контролирането на сметките по прихода и разхола. 
Имало и „хартуларии на касите“ (røv doxiów), които контролирали книгите в темните каси. Вж. Bréhier, Les 
institutions, pp. 189, 150, 257. 1 Ипати и дисипати — „консули“ и „два пъти консули, са титли, раздавани 
на чиновници и служители в двореца. Те само по име отговаряли на автичните консули. Тези титли били давани 
на лица, които изобщо нямали длъжност и не изпълнявали никаква служба. Вж. Bréhier, ibidem, p. 104—105. 
7 Комитът на схолите (хдис тт суойфт) — бил началник на огред OT императорската гвардия. Вж. Bréhier, 
ibidem, pp. 92, 94, 102, 126, 354, 357, 362. 13 Силенциариите, на брой 30 души, били натоварени да въдво- 
ряват тишина при дворцови приеми и изпълнявали различни нареждания на императора по време на търже- 
ствени nponecum. Вж. В. Stein, Geschichte des spátrómischen Reiches, 1, p. 169. 11 Протикторите представля- 
вали особен род дворцова гварлия, предназначена да охранява императора. 

25 Гръцки извори за българската история, V 
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ао», пооихтбоо», вбтухофдос», х1)л700ф000У, 

ág«oparouDv v» дафбоо» тауиатау, tòr duò 

ог), °Ауаотуб» 108 поатоорют x), r:br Bovl- 

зао qíAov будоблоъс В, xai пбуптаз дадейфотс 

тд» pubuóv В. лоожоовбви дё ато? оихидоу 

обтос торс ив» оуужйцикобв xarà тас olixeíac 

abubr фас xal таб тб» ppi abr» два 

qogàüc диаотеДошбгонс Фуд хан vov; дё 

„Аудоуто?в xarevávu те yems t баоА&0у 

Ёл! тўс Ёхтус xoi 68ддийс тоалет тобу д8 

Boviyágow дудоблоъс ёлі vis évárns тоал те 

тўс abris megóðov volg 066 лбуцтас хо avtov 

aoooxaAsioÓn. ёлі се 9’ тоалёбңс the sPemvóuov 

овес, &v y лаойдотаов тоб Ópovyyaoíov rvyyávet. 

вофуви 98 де йлоутос ива три бои тб 

лоспохито” Фу vc Раси? я тоал пс ойто 

тойс uiv déuouuuxobc ČAAVTAS METÀ тбу овес» 

в айийто», удаш'дору те хо! карта», от 

дру xarà тфа тоб абтоб абдиотох ко бффас 

piov. oec — (52; p. 741, 9-743, 15) 

Е? dv тєтаот d) лбияси Яибоа thz #2до- 

ugðos ý Хоотой уво хатаутйон, хай бло 

толо доувтои 5 Aoc тедвсоба: TÓY ао то, 

дет бий; ёу tj хооахђ tS лвеоодом те обу 

ввдомадоз под тўс KÅYIEWS тоб латодохот хо 

тфу аВадо» PxreÀeiv то Асубисуот хАңтооо» тоу 

лодаілоуо», xol сбтовл во eis озтвотіаов" 9405 

ёлі us vs Вади: тоал ие паротоотч, riu- 

zárowc, AATOKÍOVG отдотууоб диф xU Ботдуа- 

oors фідоъс дќо xal торс Oo дӯраоҳоз< ВЕРЕ 

те хо) Подобно» кобун» te nal yew abt 

хЛазчдофбооох, хада xal dvaycégro BEHATOL- — — 

(52; p. 749, 1—11). 

92 xr ' $! —- 1 Ра с ? ~ " ~ ? 

Ель ÔE ros вутатис djaégas тоу ero» axov- 

Вітоу veÀeivon кутооо” двілрот, д ot [OUT TULOY 

хай ти, xoi де? бийт лоовътоел ей els ОТУЕ- 

1 Евтихиофорите носели знамена -~ 
+ * Скиптрофорите 
пластички. : 

евтихни, който трядвало да 

восели знамена, които имали форма на кръст H 

3 ^ 4Enonanxo! —- THTJOHOCHM, великодостойници, 

хиофори!, скиптрофори?, началници? Ha pas- 

личните тагми, на брой 168, двадесет и че- 

тири агаряни от претория, дванадесет души 

от приятелите българи и дванадесет бедни 

братя.* Те трябва да вървят наредени в pe- 

дица по следния начин: сенаторите —- раз- 

пределени на две страни според своите 

достойнства и различия в службите си. Ara- 

ряните да бъдат пред лицето на императо- 

рите, на шестата и седмата трапеза, бълга- 

рите -— на деветата трапеза от същата 

страна; също и бедните да бъдат поканени 

на леветата трапеза от лява страна, където 

е мястото на друнгарияб. След пристигането 

на първите поканени на императорската тра- 

пеза приятели трябва да бъдат въведени 

и всички други по следния начин: всички 

сановници със собствените си облекла, хла- 

миди и обувки по реда на своето достойн- 

ство и служба. — -— ~ 
Ако Рождество Христово се падне на 

четвъртия или петия ден от седмицата" и 

от този ден започне да се извършва приемът 

на акувитите, вие трябва в неделята на 

същата седмица, преди да бъдат поканени 

патриархът и игумените, да отпразнувате така 

нареченото угощение на дългокоситев, като 

се подберат приятели за угощението на тра- 

пезата — магистри, антипати, патриции, стра- 

тези на брой осем, двама българи приятели 

и двамата димарси на венетите и прасини- 

те? Да се въведат и да се изведат обле- 

чени в хланиди!?, според както беше обясне- 

но по-горе. - · — — 
На деветия ден от същото (угощение) 

на акувитите става вечерята, наречена три- 

гетикИ и вие трябва да поканите да участ- 

донесат щастие (пу) във войната. 

били обшити със златни или сребърни 

били приближените на императора, едри земевла- 

делци и др., KOHTO получавали почетни титди, без това ла се свързва викаги с определена служба или длъжност. 

Те получавали ежегодни подаръци от императора й 

в двореца. 

имали 

Те образували императорската свита и облечени в богати облекла, придавали 

1 В определени дни на императорската трапеза са били поканвани 

право да участвуват в дворцовите тържества. 
блясък на тържествените приеми 

някои от столичните бедни. 

> За друнгарий вж. тук бел. 5—6 на стр. 225. в Седмицата y византийците започвала с неделята. Четвъртият ден бил 

сряда, а петият — четвъртък. 

масите, а Hà големите празници при угощенията в залата 

лягам) те лягали край трапезата по стар римски обичай. 

смята, че трябва да се чете тох 

положност на римляните и гърците имали 

партии в Цариград — сини (ет) 

? При обикновените обеди и угощения византийците седсли на столове до 

на денетнадесетте акувити (от лат. ассшпреге --- въз- 

8 Тук вместо tòr zo4Ótorzov Reiske (ор. cit., П, р. 879) 

лойтаброт -— на дългокосите, т. е. угощение на варварите, KOHTO в противо- 

дълги коси. 
и зелени (лодотов). 

" Димарси (OuaozX) — водачи на двете циркови 

Тези две партии играли голяма роля в обществено- 

политическия живот на империята. От края на IX в. тяхното значение извънредно много намаляло. Задачата на 

сините и зелените се сгеждала до вземане участие в тържествени процесии А до поднасяне приветствия на импе- 

ратора. Двамата димарси били включени 

Y. Janssens, 1.65 Bleus et les Verts 5015 

A. П. Дьяконов, Византийские димы и факцчи {та 

стр. 144—227. — М. В. Левченко, Венеты и прасины 

Bréhier, Les institutions, рр. 196—202. № През 

лен хитон, върху него горен хитон, наречен 

в дворцовата йерархия и били 

за дими и партии вж. Ф. И. Успенский, Партки цирка и димы B Константинополе, 

Maurice, Phocas еї 
ибо) в V—VI BB. 

в Византии V—VII вв., BBp., 1, (1947), стр. 161—183. — 

X в 
още 

канени на императорски приеми. Общо 
BBp 1 (1894), стр. 1-16. — 

Heraclius. Byzantion XI, 2 (1936), pp. 499—536. — 

Византийский сборник, M.—/1., 1945, 

знатните носели обикновено 
хланида, и най-отгоре хламида. + 

< 

три дрехи: до- 
Циршество, 

което византийските императори устройвали по време на гроздобера (през септември) в двореца Хиерия — ва 

малоазийския бряг срещу Цариград. 



отіасір тоб даілуоо тф Воот pikovs |, otov 
uayistgovs, dvÜvsaárovc лотохіоос отоотууоёс̧ 
бато), pihovs DovAydocv дб, xai тойс Éxaríocw 
Ого дпидохонс, stpooxaAoUrra: ÔÈ офто лаод тоб 
вис ос ба roO dgrnxA(vov лрайас, xal тов 
óNdouércw ооуеоёоуоутси таутес̧ of xexAnuéros eic 
cvveoríaon тф Вао/в? лобс Фолвоас, xal siodáyov- 
ти KaL ёЁауоуъш AAPTES ива т» обкекот ååha- 
бийте» xal хацлауйо" котд dxoAovó(or xal зблоу 
тфу лооуоафёрто» èr votc iro). — — —(52; p. 751, 
11—26). 

Гос̧ 0 оффромаМоис xol абтойс мата тб» 
oixe(c» идиота, ver uértot vá» &avtv qAauó- 
до”. emi 02 ts mnooxeauévgs £v те лерВАёлтф 
Xovoéc тохАуФ yovoĝs тоалет, & «^ xol 10 
леокро вс xtfua 100 yovooU zt&vrasvQyiov Ès nune 
лоовтйдъ, дег пис s)rQemírew elc ovveovíaoww тб 
Bacust plovs ёи таз sppoAeyÜévvowr | uayíovocov, 
дубглато», лотоо оу, остойтнуф», оффижеайко?, 
авховихфт, ATÒ тўс vátengc той отоитсотхоб xai 
хатолёоа, донор те биоб xai коне» то 
OxyoÀQv ха! около», ov тез до ёх DovAyá- 
00» qiAov, то» dgiðuòr А. iv дА vac лашеёйс 
té0GaQot ту хацаофо тоалёѓоис̧ dno ts táčews 

vv Восх" козбдато», Веотутбоср te xol 
оеупадйс», Ópaxovcgíov, oxnnacgopógov, onusto- 
Фдоа ка! оѕуотдосот tòr дойиди Aor" 'Ayagpg- 
vovg ðt Ócouíovc вх tob ueyálov почтовой збу 
dou uóv а], xal ¿x vv Ворлубооюу pilav будоблоос 
57° sioáyew дЕ абтобс xal лроси ва лоо тўс 
tlaóÓov абтбу, того uiv ёлі тўс хогойс Daouuxc 
тойле бис лєррауєїс̧ дашйиотас ига vv оѓхгіо» 
дЛабийтав ка удсолдіоу, лоодхайвтодои ё toùe 
бло vir Boviyágwv фАонс дло тўс табвос тот 
стоотнуфъ £v v дертёо) uirow enl тўс вбобиот 
дёоғос тс тойлебив ngos то доидиєїсдо адто?бс 
лёшлтоъс 7) ка! #хтоъс̧ фідоюс, сиво" 98 Флаътас 
Ever кви деу ката viv домоботоар тўс váteoc 
Фидато добот”. ало Óé г с отбоєос тоу Хвудбто» 
тобто» оп во оббис ёубдєр хакер тойс дло 

те táčews тфу xovÓ|drorv xal катотвоо лодс̧ 
тд хайвоята ёлі тбу éxacíoov до поохотф» 
тооле фт». ёлі 88 та с хоталошс траял бас де? 
тооопщ Ево, ёлі uiv vrie Е  sócwóuov  Óéosoc 

Consiantinus Porphyrogenitus — Константин Багренородни 

вуват на царската вечеря дванадесет прия- 
тели, а именно: магистри, антипати, патри- 
ции, стратези - осем, двама приятели бъл- 
гари и двамата димарси на едната и на дру- 
гата партия. Императорът ги поканва су- 
тринта чрез атриклиния и след като бъдат 
поднесени ястията, влизат всички поканени 
за сътрапезници на императора на вечерята; 
всички идват и си отиват със собствените 
си облекла и обувки в описания по-горе ред 
и начин. 

Официалиите също (се явяват) в соб- 
ствените си камизии, разбира се, без хлами- 
дите си. На златната трапеза, сложена във 
великолепния златен триклиний, в който е 
поставен блестящият златен > пентапиргий!, 
вие трябва да поканите на съвместно уго- 
щение с императора измежду споменатите 
магистри, антипати, патриции, стратези, офи- 
циалии, секретики? от службата на стра- 
тиотика и по-надолу, както и асекретиз, 
също комити на схолите и скрибони“, двама 
приятели от българите — всичко на брой 
30 души. На следните четири околовръстни 
маси в абсидите да бъдат поставени от 
службата на императорските кандидати, 
веститори? 6, силенциарии, драконарии?, скип- 
трофори, симиофори, и сенатори — на 
брой 36; пленени агаряни от големия пре- 
торий на брой 18 и от приятелите българи 
18 души. Те да бъдат въведени и да бъдат 
наредени преди влизането им. Видните съ- 
трапезници на златната императорска трапеза 
със собствените си дрехи и хланиди, а 
приятелите българи да бъдат поканени с чин 
на стратег от лява страна на трапезата при 
(поднасянето) на второто ястие, така че да 
бъдат считани пети или шести по ред прия- 
тели. Всички трябва да бъдат наредени от 
едната и другата страна съобразно с по- 
читта, която съществува на чина на всеки 
един. От мястото ва току-що споменатите 
да бъдат пък наредени на едната и на дру- 
гата страна тези, които имат чин кандидати, 
и по-долните от тях, така че да застанат на 

* Пентапиргий (ле’силбоуос} — бюфет или витрина, в която били изложени разни скъпоценности — 
златни корони, пръстени, бисерни огърлици, златни съдове и др. Вж. Janin, Constantinople byzantine, рр. 
115—116. 2 Секретиките (осховиход — били висшите служители от различните отдели на императорската 
канцелария. Те не са били секретари в истинския смисъл на думата, както обикновено е прието да се мисли, 
защото за секретар се употребявала думата уоациате!с, уданиаикдс. Тук се говори за osxpsuxoí от отдела на 
военното съкровище. Вж. Bréhier, Les institutions, p. 127. 3 Вж. тук бел. 9 на стр. 225. 4 Скри- 
боните били специален отред от охраната на императора. Те били набирани от аристократически семейства 
и често достигали до големи служби. Скрибоните били изпращани и в провинцията, за да съобщават 
и изпъзняват заповедите на императора. Brékier, Les institutions, p. 354. 5—6 Веститорите, както и 
вестиариите, обикновепо евнуси, били служители при императорския гардероб. Те се грижели за съхранява- 
нето както на облеклото, така и на различните други предмети от всекидневния бит на императора (лампи, 
скъпоценни съдове и Jp.) Ползували се с голямо доверие пред императора. Вж. Bréhier, ibidem, р. 130—131. 
7 Даудофдоо или драхотврио били вид знаменосци. 8 Симиофори (ogusiopópe:i) се наричали знаменосците, който 
носели спи а -— знамена с образа на императора. 
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zobg dg °`Ауйою»у Óecuíovc, ёлі ВЕ TÄS бъврас TOU- 

aétnc rovs тфу qíÀow BovAyáoov | árÓgonovs 

nmávrag eloáyew д2 абтобс блатас xal iiáyew 

обтос rolg иё» дл) rijg ovyxAgvov лдутав xai 

тб» 1ayuávow uerà тбу olxeíow дави», rovs 

д2 “Ayagyrobs Авсухофбдооис, dzdvovs хо бло- 

дедвидтоте, тої ÔÈ Boviyáoco» дудоблопв ивта 

то» oixsow обла» oxyquátor дї дЕ поообхко” 

vs диффупов xal блбутов т uovo» доуа- 

yov. xoi iwíxa tò @ддивто» бод 11106, диотбу 

Флозтас «с sóquuíav vóv дволотбу xal atu 

ràc aviær Виддбокваода: хдоибдас, xoi HETO те 

дфіёвас тоб абаов тбу ÓOovixtow лбу vavrac 

àvalauflávav лодс tò иєт азбу éxnogeósoDa, ву 

тў аёт» ё&бда.— — — (52; р. TOT, 2—768, 19). 

Tg д2 ити üuéoq tis obrie леоддои tetelt 

mgoílsvew sayari иета бААаёцаато»у удо” то? 

zalazíov, xoi cioáyovtat oi ёи Вордуаоо» філо 

игй ть ён Воудуашав доо». zal тЕйв тов 

ханоро» iv tË атф лво в влта taxiivp ind 

тйс abtie XQVOÑS тоалвбис, wol дєї ђидх с?товл!- 

few els ovyeotíac: тоб Вао/вов qíAovz дло те 

таёєос̧ тфу иамотоо”, дудълбтоу xat Хослобе 

civ t&v ёх Boviyágow pikov xal тф доогууаоко 

тўс Войт хой тф дошестінр тб» ixayátc, ту 

додиду 2. owyitew дё аттойс xul elodyew хата, 

zóv Aeyüévia tónov tfj; novus йивоае. ёлі дё 

тб» кто тоалеѓб» де оъухадєї” йло тв xow- 

тоу zal xertágycy той добиоб xai тфу іхауйтоу 

доа тб’, ка ёх тфу DBovàydgew pikov дудоо- 

лоо m” стави, 98 дет торс BHovàiyágove rom- 

nove ёлі тўс хйто) TEREVTOÍAS IUS тоалёғо$ uó- 

vovc. sloáyew д2 abroh; но! барах UETA тр 

oixsio abd oxapgauay ст. — — — (92; p. 711, 

15—772, 6). 

ТЯ 8: vég xvguxj tj ucüsóoto тоб ласка, 

гитей тои лоов? 00 Ааилоорбооѕ Ве те cepaouto 

vod) то» дук" длоотбдол" xai тедопибупс THS 

гвойв  Aewovoyíac, прот! дето: xAuyt por ёр v 

AeyÜévu rou» imi ts ĝevrégas Hugas, xal 

ovyeouðtu 1$ Baoe? 9 åyhtatos пий" лато 

áoyns ini Ómoxontije тоал ос, xal оъуухалобутоь 

sic £oríaow oiv тф Расов? pilho кожа тло” trjg 

óevrépac ђиќоос тў ёлобоюу тоб iegob лаохо. tjj 

дъ ёлайооу tis тва хро пивом витейвта 

дейкосс де иот дрё) са лог, xai хадвбета ó 

двете почетни маси. На по-долните маси 

трябва да се наредят от лява страна 

пленените агаряни, а на другата маса — 

всички приятели българи. Всички те трябва 

да бъдат въведени и изведени по следния 

начин: всички от сената и тагмите със соб- 

ствените си одежди, агаряните - облечени 

в бяло, без пояси и обути? a пък бълга- 

рите в обикновените си дрехи. Трябва да се 

внимава, когато започнат да свирят музи- 

калните инструменти и се подхване обичай- 

ната мелодия, всички да станат, за да при- 

ветствуват господарите, като отново си сва- 

лят хламидите. След като се поднесе десертът, 

отново да си ги сложат, за да излязат с 

тях, когато си отиват. — — — 

На шестия ден? от същата седмица се 

прави вътре в палата светска процесия? със 

съответните дрехи и се въвеждат приятелите 

българи с подаръците от България“. Устрой- 

ва се прием в същия великолепен триклиний, 

на същата златна трапеза. Ние трябва да 

поканим за императорското угощение прия- 

телите от чина на магистрите, антипатите 

и други, заедно с приятелите българи, друн- 

гария на виглата и доместика на иканати- 

теб, на брой 30 души. Трябва да ce наредят 

и въведат според споменатия образец от 

първия ден. На по-долните маси трябва да 

се поканят 54 души от комитите и от кен- 

тарсите? на аритмите и иканатите, а от 

приятелите българи - 18 души. Българите 

трябва да бъдат наредени на последната 

маса долу — сами. Te трябва да бъдат 

въведени и изведени със собствените HM 

скарамангии. — — — 
На така наречената нова неделя, след 

празнуването на Пасхата, се извършва тър- 

жествена процесия? в пречистия храм на 

светите апостоли. След като ce свърши 60- 

жествената лигургия, в споменатия трикли- 

ний започва угощението в понеделник и на- 

шият светейши патриарх обядва с императора 

на отделна маса; свикват се на угощение 

с императора приятели, също както това 

става в понеделник на втория ден на Велик- 

ден. На другия ден след Томина неделя 

1 Арабите влизали без пояси. На тях като на военнопленници не им подобавало да носят пояс, понеже 

били, така ла се каже, лишени от всяко военно отличие. > На шестия ден от седмицата пред Великден — 

т. е, на разпетия петък. 3 Поойдегон лауат) -— процесия, която се правела делничен ден, т. е. нетържест- 

вена. 1 По това време българите, след мирния договор от 927 г. имали постоянни пратеници в Цариград, 

а така също и византийците имали свои пратеници B България. Изглежда, че те са били сменявани всяка TO- 

дина. Новите пратеници идвали около Великден и носели дарове на византийския император. Вж. Златарски, 

История, 1, 2, стр. 520 -536. 5 Доместикът на иканатите - началник на отред от императорските дворцови 

войски. Вж. Bréhier, Les iustitutions, p. 354. в Комитът бил началник на една тагма от дворцовите войски. 

Имало няколко комити (на схолите, на екскувитите и др. y Bx. Bréhier, Ibid., p. 336. 7 Кентархът бил начал- 

ник на cro души войници. Той отговаря на римския центурион, стотник. в Неделята след Великден — така 

наречената Томина неделя. з В текста стои 2аџлоброоос --- било защото повечето от участниците в проце- 

сията носели бели дрехи, било защото били облечени в блестящи празнични одежди. 



Baoishg ёлі длоколт в тоатёбу uera тоб офийот 

дувилекои mi тоб "ототожиоб touxétvov. xai дет 
5udc cvyxaAsiv eig éoriaow дло те тасвож тб» 
uayío:pov, лобилобто», пъделато»,  morQudow, 

ópquaaActor xal ола» то» бло xaunáyor náv- 
ræv xarà то пбооу тў tgamétns «одува ve xol 
дЕдуей латах uera tO» отит адтб»у ааёша- 
то» тв xal ДАО пооовуги" дё xal то HOVOROV 
uéłos ко! Еатотат тов xexAnuérovg Ви то ago- 
дао йбуп уодуф sis ебат vOv. дволотф». ТП 
08 ёлабоюу хоб айтой де ион те тоа Елдието» 
іллихду длойбоцио", ха! Залоостб отне лөдс та 
oixsia oi дло Воудудооу pilon, xat лоот дєтои 
xintógov ду vq) negblénrw тихо) тож хайюиа- 
1007, xa ovveoO(ovot tQ райе?! oi лошлдотои:, 
лотижо, дфораайо, лоалооладаоо кой употон- 
даоиь блато Ввотйто0вв, офегивоюь Ó  dxrov- 
4005 xal oí ro? пиахоб obv то» депооуойфф, тду 
águ)uóv xard пбоо” tie тоа ан (52; p. 773, 

Coustantinus Porphyrogenitus — Константин Багренородни 

става приемът без танци! и императорът 
сяда на отделна трапеза в Юстиниановия 
триклиний със своя дивитисий?. Трябва да 
поканим на угощението от чина на магистри- 
Te, препозити, антипати, патриция, официа- 
лии и всички останали, които са обути в 
обувки, според колкото хора може да по- 
бере трапезата. Всички трябва да бъдат 
въведени и изведени със собствените им 
дрехи и хланиди. Поканените трябва да слу- 
шат извълняваната от музиката мелодия и 
да станат в определеното време, за да при- 
ветствуват господарите. На другия ден след 
този прием става заключителното конно със- 
тезание, приятелите от България се изпращат 
в страната им и трапезата се слага в раз- 
кошния триклиний на катизмата. C импера- 
тора обядват препозити, патриции, официа- 
лии, протоспатарии, хартуларии, ипати, вести- 

1—774, 5). гори, силенциарии, актуарият* и тези, които 
се грижат за илиака?, и завеждащият мол- 

бите — на брой колкото побира трапезата. 

1 само" — танци, които ставали в чест на императора и в негово присъствие. 2 Дивитисий (дгз- 

ионов) -— къса горна дреха, която носели през велики пости или при траур. Императорът обличал такава дреха 

в делнични дни. я Катизма (хойона) — трибуна в хиподрома, от която императорът наблюдавал игрите. 

Bx. Janin, Constantinople byzantine, p. 182. t Актуарият (ахтотаоос) се занимавал C организирането на игрите 
и състезанията на хиполрома. Обикновено той имал ранг на спатарий. Вж. Bréhier, Les institutions, p. 201. 
^ Илиак (ў/ахӧ») — площадка, веранда, която се намирала на източната страна на златния триклиний. На илиака 

«e излизало през няколко врати, които били на източната страна Hà триклиния, 66 émi чб» депо» бал 

натоварен да приема молби и оплаквания и да ги докладва на императора. Въпреки че службата му не е 
била голяма, той бил много близък на императора. Вж. Bréhier, ibidem, pp. 167—168, 227. 



Ху, ЖИТИЕ НА ПАВЕЛ ЛАТЪРСКИ НОВИ 

Житието на Павел Латърски Нови е написано от неизвестен автор през втората NO- 

ловина на X в. Поради строгия аскетичен живот, който водил, Павел Латърски събрал 

около себе си значителек брой последователи. Името му добило голяма известност във 

Византия, България и Италия В житието се споменават писмата, KOHTO българският 

цар Петър (927—969) писал на Павел Латърски. 

РЪКОПИСИ: P = cod. Paris gr. 1490 (XI s). - - Q= cod. Paris. suppi. 916 (XI 8.) 

ИЗДАНИЯ: H. Delehaye, Vita Sancii Paul Iunioris in monte 

р. 19—74, 136—181. 
Latro, Analecta Bo:landiana 11 (1892) 

КНИЖНИНА: В. Василвевский, О жизни и трудах Симеона Метафраста, ЖМИПр, ССХИ (1880), 

стр. 416—432. — H. Delehaye, La vie de St, Раш le teune et la chronologie де Métaphraste, Revue des ques- 

tions historiques, № S. X (1898) p. 49—86. — 

VITA PAULI IUNIORIS IN MONTE 
LATRO 

1 De epistolis a Petro, rege Bulgarorum, 
Рашо luniori missis 

Kai лаод тобто xoi Койтес xal Хю, хо! 

oí ту лада» “Puny омобутес тд» йудоа ёууо- 

cav, xai дома адтбр Пу HEVOS лвоодбивубу те 

ха! Üavuatóusvov. "Auéàa xai Нетрос ó tc 

Bovàyagíac otas ёлпотођоїс абтду 0879001700045 

ид до" Ôè изтобфоом локуфс ПолабЕТО, xai +85 

адтоб влерейуеодш оотпоас tiov (p. 71—72). 

Krumbacher, СВУ, p. 

стр. 565. -- Moravcsik, Byzanüipoturcica, I, 1958, p. 574. 

198. Златарски, История, 1, 2 

ЖИТИЕ НА ПАВЕЛ ЛАТЪРСКИ 
НОВИ 

1. Писма на българския цар Петър 
до Павел Нови 

И освен това критяни. и скити! както и 

обитателите на древния Рим познаваха (то- 

зи) мъж? и неговото име бе прославено к 

прочуто всред тях. Прочее Петър? който 

управлявал (тогава) България и го поздравя- 

вал извънредно често с любезни и смирени 

писма ro призовавал да се помоли за HETO- 

вото спасение. 

! Кой народ авторът разбира под името „скити“, от текста не с ясно. Според Delehaye, op. cit, р. 71, 

п. 1, тук под „скити“ трябва да ce разбират русите. По-вероятно е обаче, че авторът на житието е имал пред вид 

българите, тъй като непосредствено по-нататък в тскста се говори за някакви писма, които българският цар 

Петър бил писал на Павел Латърски. ? Става дума за Павел Латърски. 3 Българският цар Петър. 

^ В самото житие липсват конкретни данни за съдържанието па тия писма. Някои автори смятат, че българският 

цар Петър молел чрез писма Павел Латърски за съвети в борбата му срещу богомилството, което добило 

голямо разпространение през Х в. Срв. Златарски, История, L 2, стр. 565 и бел. 2.. 



XVIL ЖИТИЕ НА ЛУКА НОВИ СТИРИЙСКИ 

Лука нови, наричан още Стирийски или Еладски (896—953), прекарал известно време 
в уединение на планината Иоаница край Фокийското крайбрежие (Гърция). Поради нахлу- 
ването на българския цар Симеон и войските му по тези места той бил принуден да бяга 
в Коринт, а оттам —- в Патрас. След смъртта на Симеон той отново се върнал на плани- 
ната Йоаница, но пак бил принуден да бяга, този път поради нападението на маджари(?), 
а после се установил B Стирион във Фокида. 

Житието на Лука е било съставено от неизвестен автор вероятно през втората поло- 
вина на X в. По-късно въз основа на това първо житие били съставени и други жития. 

Житието на Лука Нови е ценен извор за българската истооия. В него се намират 
важни сведения за проникването на българите в Средна Гърция по време на Симеоновото 
царуване. 

ИЗДАНИЯ: F. Combefis, Novum auctarium, l, Paris, 1648, рр. 969—1012, преиздадено y Migne, P. Gr. 
CXI, col. 441—480. — Г. И. Коёнрз, Фомиха. Jiooaxvrirápinw tie êv uo» uovüs той dolon Дорий rodcixige 
Утаитот, Pv ° Арис, | (1874) (пълно издание на цялото житие и на някои по-късни ръкописи, намерени 
в манастира Лука Стирийски). — Е. Martin, Supplementum ad Acta S. Lucae luniorís, Analecta Boliandiana, ХИ 
(1894), рр. 81—121. (Допълнения към изданието на Migne). Настоящият превод е направен по изданието на Migne — А 
и Hà Косиос според извалките y Ве — B (вж. тук Енижнина). 

КНИЖНИНА: М. Дренов, Съчинения, 

стр. 69—70. 
т. 1, София, 1909, стр. 391. 

-- Златарски, История, 1, 2, стр. 368—369. — N. A. ВЕ 439, АГ влдооца row Doviyáocor bap тду 

- X. Лопарев, BBp XIX (1912), 

тбаооу Ivusbyr xai та cysuzà оу тоб "doce Kowaosíos, "Еддарчий, | pp. 337 —370. -— B. Бешевлиев: ИИД, 
XI—XII (1931—2), стр. 351—860. — Moravcsik, Byzantiaoturcica, 1, pp. 568—569. 

VITA LUCAE IUNIORIS 

STEIRIOTIS 

А. 1. De monte loannitza in Hellade sito 

(t ибтос тоб дот Дорий лобуоэо xatd туу 

ris Фождос, вас тов Xovoot? истарфтве inao- 
zian, прдв и zapáAwv 0005, `Гоатрое хайобивио», 
tàs те пабож (ас охуудс влибаито, — -— — А320 
ладу ÉxeiÜsv игтаваттес, Фл twa хоби" Касто- 
gior otro) xaAouuérg, тас обков вто. — — — 

Tò дё lonor, ох ато’ 6 вой xai tis 
поищас aig Elw, magsoxsóaos mávror imàiadó- 
evor, айтоб uórov yeréoðať кар хў untoo дот 

1 Областта Фокида се намира на север от Коринтския залив. 
Коринтския залив към Беотия и Коринтския провлак. Името й 

З Според някои изслелвачи Кастопион е Кастория, днешният Костур. Според други rosa e 
ВЕНЕ, dé èni дроца! тбт DBoviyéoon., Е} дарчи, |, р. 358, n. 2. 

следващия текст. 

делфийското градче Кастри Вж. М. 

ЖИТИЕ НА ЛУКА НОВИ 
СТИРИЙСКИ 

А. 7. За планината Йоанаца в Гърция 

И тъй предците на божествения Лука, 
които се били преселили в провинцията Фо- 
кида или Хризос,! разположили поселничес- 
ките си шатри при една крайбрежна планина, 
наречена Иоанова.? — — — Но след това от- 
се преселили оттам и се установили в едно 
село, наречено Касторион? — — — 

Прочее Лука, отново обзет от любов 
към бога и към уединение, предал всичко 
на забрава и се приготвил да остане сам 

? Тази планана се издига недалеч от 
е предадено в славянската форма Иоаница в 
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лодс тойто ий дютестобонс, naiaAauDdvet то пооф- 

бу» 0055 Вжебто, 0 лаод тбу вухоойво” ауооёеос 

ойто, Кобулга кадовивто” об то л00с далао- 

ва» иёоос леовй9дф», гда xol сухо xr фурни 

отб» абтодб ура Ковиа zal Лашарої & тотф 

ги" боди айде окт» каталцуксос" (Р.б. 

coi. 444 B — 445 А). 

2. Bulgari т Graeciam invadunt 

"Efóouov Вос др tj xarà то” ‘Гоо 

ёођшр aiņnobaas, ğxwr xal абтос петауаотус 

piver мета лаута. Хљиейт yàp ó тоб zviro? 

&üvovc бою» (Bovlyágovs atos ofÓauer gvrig- 

дос хайвти), tàs лоов Puouaíove олоудас @й- 

тђсас, фев, кота паб ђле0оъ, тас пи 

биаопас Adóuayov (фолка gelou TEQUE COO d EV OC 

 BR&avÓpanoóQóurrós re xal Ani[oueroc, xoi тобе 

uiv Рос, voc Ó'PisvÜepías длооткоби, xal bno- 

фбооъс zov usvos. `ЕутЕбфер oi иди «c £v eioxraic 

j qóovpdis rais ctóAeot халвийнотто’ ol óà лоос 

tv Ебро" тв xal тў» той Поло йлёоосоуто. 

Tórs робу xal ot ла tòr тоб (Jeo аз 

лоу уоонихо! лобс тас ёх уетбъою дгелоойивбоъто 

vácovz & ха! фдасас 6 Фото, дуйдтиото? 

адтотс ёлйун тор кбдоро. Але» уао обу то 

xaiw дофайфс бары» olouévov, oit BovAyago 

лодс або ба лйою" E Мъдо" блохАёретех, 

aiqvióvv. длейббутес, буор дей, пазтас алйесат, 

Фо» тиф" РиходраВвпофте", ие? фи xa 6 

ибуас ў», xal обо т0с xeípas сайта” Ó.aqov yet 

óvvgüéviov. ЕйЖобтос длатв дозта», aholov &u- 

трубу zemos, obw бд yév& xal voie jvc rrotc 

явопогто “с Kógwüorv (P.Gr. col. 449 C—452 A). 

3. Petrus, rex Bulgarorum, cum Romanis 
pacem iungit 

ОВ yàp лой то & néo, xai ó uiv дитоос 

Хоцеф», xal лой» oiuáíror Xownavodov #ихй- 

вс abuoc, Е дудофиа” yívevor дидвувти 8 

гр» zoítov до” lléroos, 6 адтой u£v vióc, обх 

влкос д8 тўс д6Е с xal ris обобас, овто др май 26 

“Фибитов xci шооуђооліох факс  xAgoovóuoc 

70 лой тобтис А Строс ной tó ye sis абтбу 

i Козма и Дамян, наречени „безсребърници“, били почитани като светци 
стр. 391, и Златарски, История, Ъ 

стр. 348—350, го отнася към 917 r., като предполага въз оспова нов, Съчинения, т. 1, София, 1909 r., 

„българите станало през 920 г. Béns пък, noc. 

‚на други. изворни данни, 
924—927 г. Изобщо има колебание в датите на рождението и смъртта на 

з Този откъс почти дословно е повторен у Кобиос, на събитията. 

към 927 г. 

Vita Lucae lunioris Steiriotis — Житие на 

че e имало още един поход на Симеон в Гърция, който 

Лука Нови Стирийски 

със себе си. И понеже майка му вече не се 

противопоставяла, той отишъл на онази го- 

реказана планина, която от местните, жители 

така простонародно се наричала Шоаница. 

Като преминал тази й част, която е към 

морето и където имаи скит на дивните братя 

Козма и Дамян, той разположил отшелни- 

ческата си шатра на това място. 

2. Българите нападат Гърция 

Той живеел вече седем години в пусти- 

нята при Иоаница, когато против желанието си 

се изселил и той заедно с всичките. Защото 

Симеон, вождът на скитския народ, който 

сме свикнали обикновено да наричаме бъл- 

гари, нарушил договора с ромеите, тръгнал 

по цялата суша, сякаш се > въоръжил 

с нашите грехове като с непобедима десни- 

ца? Той взимал пленници и плячкосвал, едни 

лишавал от живот, а други от свобода и ги 

правел данъкоплатци. Поради това едни се 

затваряли в градовете като в затвори и кре- 

пости, а други се спасявали в Евдея и Пе- 

лопонес. 
Тогава прочее и местните хора, които 

били около божия човек, ce прехвърлили в съ- 

седните острови, въпреки ue завистта [Ha дявола] 

успяла неочаквано да ги изложи на опасност. 

Защото докато мислели, че ще живеят в 

безопасност с праведника, българите ги 

нападнали с кораб, който случайно отмък- 

нали, и малко оставало да ги избият всич- 

ките, ако малцина от тях, между които бил 

и великият мъж, не се били хвърлили във 

водата и така могли да се измъкнат от ръ- 

uere им. След това, когато онези си отиш- 

ли, |светецът| случил кораб и ce прехвър- 

лил в Коринт с целия си род и с близ- 

ките CH? 

3. Българският цар Петър сключва мир 
c ромепте 

Не минало много време и злодеецът 

Симеон, виновник за проливането на много 

християнска кръв, напуснал този свят Власт- 

та му приел син му Петър, който обаче съв- 

сем не изглеждал, че е наследил славата и 

богатството му, нито пък жестокостта и чо- 

веконенавистта му, а стоял далеч от нея и 

лечители. ? Според М. Дри- 
2, стр. 406—407, това наладение на 

трябва да се отнесе между 

Лука, а оттук — и в датирането 

стр. 38 — 39. 4 Тези събития се отнасят 



Vita Lucae Junioris Steiriotis — Житие на Лука Нови Стирийски ЕКШЕ 

хо» 0008 хо» éxe(vov той а иотос xoi tiS 
cvyysve(ac. "Oc soÜoc дов» sino» obluao xal 
лодёно, sipurugv tv иедтиб» jondoato бте 
роифша xoi добу xal лбу ӧлдоу одоо? TENON- 
иќрор, «с Óoéínava xai oxéraovov  noogquedc 

фиш катвохвтабозто прно xal лахте» ёлі idc 
oixtíac пойнс TE xal xcouac, xoi taS £oríag афтас 
à»aocfouévor, xai ó етос dovxàc eic vij». хата тбу 
"Гоауу ар” ледлдбитоу ђоруіоу лодеубс nave 
(P. Gr., со]. 453C). 

B. 1. Sanctus Lucas Bulgarorum | incursionem 
praedicat 

Аце е xal ty xvii Абух, ПО хата 
пасус оное tnc yuíoov xal шхоо? лада» 
латойсдоба лаобдеоке, noAAaic лобтгоо” лоогїлех 
Яи8005` ог саффе вивггос (noc ydo, črôóčov тоб 
лодудатов бутов;), ó тр? Óózav дхоВфс ди ис, 
а 4 лоравойкфс тв xai дгаймуифтет. Kal aso 
tovtov Aios uiv ва тйс uaxapíag удсбттус та 
лооитт тата” ё&тєро дё тобто дхобос фас, , EA- 
Ade дадцовти xal Педолдууцоов лодсидђоєто“ 
(Кобиос, рр. 34-—35). 

2. Symeon, rex Bulgarorum, contra 
Romanos militat 

A. "Eysvvijón ó 00105 пифълатцо биб» Aovxác 
гФ 906 ёта бло vc évoáoxov obxovouíac, eic 92 
то» 17 zoóvov &yevviüng б иде адто? тоў Вайс 
Ка»отатйоз 6 Поофиооубнтос, дрЛад usd 
Фудеха čty ас toU буіоъ усууновов. Тейвотиооутос 
д2 xoi тоб Дёоутсс тоб вофоб то 924 ёте дло 
Хоютоб, uewe дадотос то? добуоо å дожде» 
Kcovoravrivoc бло ёлитоблоюс xal sic тоу дєбтєбоу 
Xoóvorv тиб атой Васі) іо Exorgátevoe ката тйс 
&uxpareías vv "Pouaío» 6 vv Boviyápor rogn- 
удв Хива» els tòr дудооу тўс пижас Üv тоте 
ó дао ре Кототолгиос xai ó буос е то» 
еіхоотоу, &v ф да тў” toD одер Хоиефтос 
£qoÓor дъехбоцав" 6 Фос віс то? Моюѓау xal 
Ехаив yoovovs дёхаг Óexastc Ov ô Kuovoravtivoc 
nouer дуйлос uà tòr Boúlyagor Хоцксбр, sic д2 
tòr «хобтд» yoóvo» тўс пижав той Kowvoraviirov 

Флозбот хагамог 6 "Pouavóc б "Арвастауос, 
б xal лердеобс̧ tov, xol оласе тр? Ваойв ат 
ác avroð. "Exovíou] лай о Luc Xvusor хола 
тоб Üaocweóorroc тотв "Puuevobo xal исто? лой? 
лонойтес ауалу” дуауфоцоеу. "Аъахнонуйнонс 
уо?» тўс дудлис, ёлоуђАдєе xal 6 биос дло tòr 
Meooéíav xoi вхашку sic тоб "lLoavvixíov zoóvovs 
додека (Кобиоѕ, рр. 12—13). 

гарската войска. 
1 Този откъс е повторен дословно y Кофиос, стр. 

3 Прякор на Роман Лакапин. Cpr. Ха. Авилоде: №06 

нямал нищо от неговия характер и природа. 
Той казал, че веднага се прощава с кръво- 
пролитията и войните, приел мира с нас, · 
като обърнал, да се изразя като пророка, 
в сърп и мотика меча и копието и всяко 
желязно оръжие. Когато всички се върнали 
в своите градове и села и по родните си 
огнища, божественият Лука с желание се 
завърнал в многообичната пустиня при Иоа- 
ница | 

В. 1. Св. Лука предсказва нашествието 
на българите 

Наистина много дни преди това той на- 

правил предсказание за скитското копие, 
което преминало по цялата суша и почти 
изцяло щяло да я предаде на погибел. Той 

не изразявал SCHO точното си мнение, а чрез 
притчи и загатки (пък и как иначе, щом 
като това нещо било толкова важно !). На 
разни хора блаженият език казвал разни пред- 
сказания относно тези неща, а пък други каз- 
ват, че чули това: „Елада ще бъде забраве- 
на, а Пелоповес ще бъде завладян,“ 

2. Българският цар Симеон воюва 
срещу ромеите 

А. Светият наш отец Лука се родил в 906 г. 
OT въплъщението, ав 917 г. (именно 11 ro- 
дини след рождението на светеца) се родил 
Константин Багрянородни, синът на импера- 
тора. Когато в 924 г. след Христа умрял и 
Лъв Мъдри, гореказаният Константин оста- 
нал наследник на престола, но с настойници. 
През втората година от царуването му 
българският предводител Симеон тръгнал на 
поход срещу ромейската държава. Тогава 
император Константин бил в осмата си 
година, а светецът — в двадесетата, когато 
поради нападението ва гореказания Симеон 
светецът се преселил в Морея и живял там 
десет години. Константин, когато бил десет- 
годишен, свързал приятелство с българина 
“Симеон. А когато бил в двадесетата си ro- 
дина, срещу Bero въстанал Роман Авастаг,? 
който му бид и тъст и заграбил от него 
царската власт. Казаният Симеон се вдигнал 
отново срещу царуващия тогава Роман, но 
не след дълго, като свързал с него прия- 
телство, върнал се. Прочее, след като било 
обявено приятелството, светецът се върнал 
от Морея и живял десет години на Иоани- 

киевата [планина 

39. 2 C този метафоричен израз се намеква за бъл- 
"EAigrourügtv, т. 9' (1911), p. 495. 

4 Според В Фарс, noc. съч., стр. 346—347, посочените хронологически данни в тези две по-късни редакции на 
житието са петочни. 

30 Гръцки извори за българската история, V 



Vita Lucae Пишонв Steiriotis — Житие на Лука Нови Стирийски 

В. Ес д той: 906 xoóvovs бло Хоготоб eis 

тор; Е ҳобуоъс тйс aùroxgatootas абто? ёувууудэ 

ó &уюс Aovxüs, fw дло Хоютоб 905 6 02 vióc 

той Айоътос Kuoworavivos gyervýðnv ве 917 xoó- 

vove zò Жоюто? ЗВаойвъов дё 0 aaro абтой 

Ай» уобуоив 25 кой тевутпойс épaoíAsvotv 0 

„ге abro? Коуотаутїуо eic tovs 6423 yoóvovc 

nò хиогаж xóouov, nÒ Ó6 Хото 923, Пао- 

ilOóvvos вс tòr ЁВдоноу Аде 6 Хип» тб 

Boviyagías 6 дохпудс zara той Kawotartivov. 

Тотев Ўто” 9 440$ xoóvo» оК xai ànó ти’ нах’ 

тобс Neuer #фиув ве 10 Моова xoi ёханє 
, 4 є A M , > # ^ 

хобуоъс дёка (10). 6 дё Xwusd» лопјаох дуалар UETA 

тоў Вас:Аёсос Коуотоутіуот dveyebonoey. ` Hrov vóre 

ó facsbs yoórow дёха. Мета ravra Éxauev dAAovs 
, эт # M Е b] 3 - "P: 

yoóvovc 6. "Клаювотп óà 6 летдводс абтоб "Роца- 

vòs 6 АВвдотауос xal ўолооє vy Вафа» ЗЕ 
2 ~ T Z c са и BE a 

ато. Hrov тбте б Daousocs YQÓVOW 20 xoi д 
[34 = l4 5 ~ >|: \ nid фа е y, * 

Фос xoóror 31 в». Блай” AVE д2 6 Хушвож 

кота той “Рошатоб xai лан» потосътос HET астоб 

дублу, дувуфоцов”. Tóre дё дуахроиу е вота TÄS 
> 5 5 а со е Ра 4 3 ` Я 

дудлис, 1088 xoi 0 yos Aovxüc длд tòr Mw- 

обо» xal fxousv eig той 'loavwov xoóvovs 12 

(Коёиос, pp. 14—15). 

В. В 906 година след Христа, през шестата 

година от царуването [на Лъв УП, се родил 

свети Лука (в 905 г. сл. Xp.) А Констан- 

тин, синът на Лъв, се родил B 917 г. след 

Христа. Баща му Лъв царувал двадесет и 

пет години и като умрял, синът му Кон- 

стантин се възцарил в 6423 г. от сътворе- 

нието на света, a 923 г. след Христа. Си- 

меон, предводителят на българите, като пре- 

минал през Евдомон, пристигнал при Цари- 

град? Тогава светецът бил на двадесет и 

една година. Той избягал в Морея поради 

нападението на Симеон и там живял де- 

сет (10) години. А Симеон, като свързал 

приятелство с император Константин, върнал 

ce. Тогава императорът бил на десет години 

След това изминали още шест години. 

А тъстът му Роман Авастаг се разбунтувал 

и заграбил царската власт от него. Тогава 

императорът бил двадесетгодишен, а CBE- 

тецът — натридесет и една година. А Симеон, 

като потеглил срещу Роман и Karo свързал 

отново приятелство с него, върнал се. То- 

гава, когато било разгласено приятелството, 

свети Лука дошъл от Морея и живял B 

Йоаникиевата |планина| 12 години. 

і Съставителят на житието потоешко е повторил датата, като втория път дава 908 г. вм. 906 г. 

Herouso е дадена n годината 917, като година, в която бил роден Константин Багренородни. В същност Лука 

се е родил през 896 г. Cps. Вене, пос. съч. стр. 340. ? Вероятно се загатва за похода на Симеон към 

Цариград spes септември 923 г. Срв. Златарски, История, 1, 2, стр. 164 и ся. 



XVIL ЖИТИЕ НА ЛУКА СТЪЛПНИК 

Св. Лука Стълпник (897—.979} бил наречен така, защото прекарал в уединение чети- 
ридесет години на една колона недалеч от Халкидон (днешен Кадъкьой) срещу Цариград. 
Неговото житие е било съставено наскоро след смъртта му OT неизвестен негов ученик и 
последовател. 

За нас то е интересно поради краткото сведение, което намираме в него за едно 
сражение между българи и византийци - вероятно боя при Булгарофигон. 

РЪКОПИС: А == cod. Paris. gr. 1458 (XI в.) 

ИЗДАНИЯ: А. Vogt, Vie de S. Luc le Stylite, Analecta Boilandianz XXVIII (1909), рр. 5—56. — Fr. Vander- 
зшу7, La vie de Saint Luc le Stylite, Patrologia Orientalis, XI, Paris 1915, pp. 
Saints Stylites, Bruxeiles—Paris 1923, pp. LXXXVI—CV ; 

Дордоиха sie röv fiov vob óoíov Aovxá, КНИЖНИНА ; А. Палоддлоюћос — Кгоарейс, 
стр. 437—439. — Хр. Лопарев, Византийския жития святых, ВВр. XVII (1911), 
Няколко бележки към българската история, ГСУИФФ, XXXII, 
ска, I, pp. 568—569. 

VITA LUCAE STYLITAE 

Komani contra Bulgaros proeliant 

11. 790» хата Dovàydgcow тоуадаёу stóAtuor 
d»aósósyuévov тоб тоте та окйлтоа тўс “Рошайийс 
дохйе Вилелитврибон, xai абтдс sic тўр xat 
avt» ёхотоатгіар суъгстоатвйдато, дитеходематоъ 
£roc дус тўс hwilas «авто. "Eoyxóc 88 дуо 
TWAS оъуудес ovorgaucrac отутАоабтас xol оъуєо- 
пос, évroAdc  Aafjóvtac nó туос в авсеотатоу 
uoYaxoU се фр то! лооохадеѓоиёуоо xai двоосвйфс 
épuavyátovtos, xoi тобтоъс èp вийотие катаца- 
део» ђиќоас ovreyOc иёу eoyouérvovc, тистейсис 
02 суойдаготас xai éavroig лоооёҳоутас, тобтоис 
&bAc oer èr хайф, те хай Мотие лодиейас abt 
парк с уердиғуос. 12. Merà ydg tip ysyevguévgv 
oiv ло /ф xwåúr@ тоб тте лой виоу ovogayévtoc 
ónoorpoprv, дооу Oíusvoc xa éavróv дуетфдкто” 
то’ дозноп Фо» йоласаодає xal ugxéu хоошиф 
oyüucu t xóoug лерлойвреи, mnogevüelc подс 
тду рийбута дебАңлло» xol ђооҳаотђу поудбоъта, 
тођс̧ oixelovs айтфодоцонс áxexáAuwsr — — — 
(p. 200, 9---24). 

^ Става дума за император Лъв У1(886- 912). 
смята, че Лука е живял от 889 до 1000 г., тук става 
derstuyf,la vie de Saint Luc le Stylite, pp. 163—170, 
приемат годините ня раждането в на смъртта 

Булгарофигон, който поставят в 897 г. 
стр. 317-- 319. $ Към галатяните, JV, 18. 

189—287. — Fi. Delehaye, Les 
195—237. Преводът е направен по последното издание. 

ВВр. ХУ (1908), 
стр. 144. — В. Бешевлиев, 

9 (1996), стр. 36—37. — Moravcsik, Byzantinotur- 

ЖИТИЕ HA ЛУКА СТЪЛПНИК 

Византийците воюват срешу > българите 

11. И тъй, когато тоя, комуто тогава била 
поверена ромейската власті, започнал война 
срещу българите, в похода срещу тях участ- 
вувал и [Лука] който карал осемнадесетата 
си година?. Измежду войниците, които слу- 
жели с него, той имал двама приятели, които 
били негови връстници и сътрапезници. Те 
били получили наставления от един пребла- 
гочестив монах, който седял на един стълб 
и живеел безмълвно в страх божи. Като на- 
блюдавал, че те непрекъснато се молят всеки 
ден, спазват постите и се вглъбяват в себе. 
си, той започнал да ги следва в доброто? и 
станал подражател на прекрасния им живот. 
12. Когато след завързалия се тогава бой 
последвало отстъпление, придружено с го- 
леми рискове, |Лука| твърдо си поставил за 
цел да приеме монашеския живот и никога 
вече да не се движи сред хората в мирска 
дреха. Той отишъл при казания богопредан 
монах, който живеел в безмълвие, и му раз- 
крил своите мисли. — -— — (стр. 200, 9—24). 

? Според А. Vogt, Vie de Saint Luc Је Stylite, който 
дума за битката при Ахелой — 20 август 917 г. Van- 
и след него. Пеіейауе, Les Saints Stylites, p. XCVI sq 

My съответно 879—079 г. и смятат, че става дума за боя при 
вместо в 896 г. За това сражение срв. Златарски, История, |, 2, 



XIX. HOBE/IA HA HMHEPATOP ЙОАН ЦИМИСХИЙ ОТНОСНО 

КОМЕРКИОНА ВЪРХУ ЗАЛОВЕНИТЕ РОБИ 

От времето на византийския император Йоан Цимисхий (969—976) е запазена една 

новела, в която се съдържат кратки, но извънредно ценви сведения 

гари в търговията с роби. Новелата е издадена между 

за участието на бъл- 

979 и 975 г. T. е. данните, който 

черлим OT нея, се отнасят за периода непосредствено след падането на Източното бъл- 

гарско царство под византийска власт. 

РЪКОПИСИ: Cod. Laur. gr. LXXX, 8. — Cod. Paris. gr. 1351. — Cod. Paris. gr. 2000, 

ИЗДАНИЯ: Witte, Novellae, ed. Heimbach, › Дъфибота И, Leipzig 1840, p. 276. — Z. von Lingenthal, Jus 

Graecoromanum, Ш, Leipzig, 1897, p. 301—303. — Р. et J. Zepos, Jus Graecoromanum, |, Athenes, 1931, p. 257-- 

258. Даденият тук превод e направен по последното издание. 

КНИЖНИНА: Ив. Сакъзов, Една новела на Алексия Комнин. за роди българи, Сборник в чест на 

B. H. Златарски, София, 1920, стр. 367—389. — Л. Ангелов, Робството B средповековна България, ИПр, 1 (1945), 

стр. 151 —156. — P. Браунинг, Рабство в Византийской империи (600.—1200 г. г.), ВВр. XIV (1958), стр. 38—55. 

NOVELLA IMP. JOANNIS TZIMISCIS DE VECTIGALI 

CAPTORUM MANCIPIORUM 

М№а09 vouoüso(u `Годууоо Васа вв megt тоб 

хоцивожйон тбуу ААОО ис фъусижсо». 

> Aðiogiorov xa ддаотімтоо и блођёо05 

. voyyavovons toU хоциеожои roD бло ту kai- 

- на» wvyaotcv Éxcoyouévov тб дциойф, хай 

той vóuov дгауооєтоутох дхоцифохеста — Ota uere 

тй ѓоуообивға лаоӣ тфу arguit хой ÓopUxtn- 

та хотоуонаго шеа, xol notè uiv тб» лаоа тбу 

леувотёоор  ysupovguéreo отобтотб)» ав от ош 

ивохвиоибуом, поте дё та Ópeilórrex ходивохвйео- 

Новела на император Иоан относко 

комеркиона върху заловените роби 

Понеже законоположението за комеркио- 

на който постъпва в държавното съкрови- 

ще от пленените роби, не е определено и 

разграничено и понеже законът постановява 

па остават необлагани с комеркион робите, 

заловени OT стратиотите? и наричани военно- 

пленници, и робите, заловени от по-бедните 

стратиоти, твърде много се облагат с комер- 

кион, а пък робите, които трябва да се o6- 

лагат с комеркион, се прекарват от дина- 

1 Комеркионът (хоциғомт) — МИТО върху търговските стоки, които били пренасяни главно по море. Той 

бил събиран от специални чиновници (хоцигожйвогои) на определени пунктове в Проливите. Размерът му бил около 

10—120% от стойността на стоката. В случая става дума за комеркион, 
2 Стратиотите 

и въоръжавали. кион вж. L. Bréhier, Les institutions, pp. 263—265. 

определен минимум земя, от КОЯТО се издържали 

плащан при търговия с роби. За комер- 

(войниците) във Византия били сиабдени с 

Те били вписвани в специални стратиотски 

списъци. Тяхната земи не могла да се отчуждава. Стратиотите били длъжни да се явяват на периодически BOCHHH 

сборове и n случай на война. Общо за стратиотите във Византия вж. П. Мутафчиев, Войнишки земи и войници 

във Византия през XHL—XIV s, СаБАН, XXVI (1923), стр. 1-14 -- G. Ostrogorskij, La pronota, Byzantion, 

XXII (1952. p. 444. 



да фавВасоивто» лада бутат» 1005 npoixa 
xol duct, 605 ёх tovtov буша uiv UD хооф 
лооёғуєѓо®сои, Са» дё лет wp отратф, n Ва- 
ода ибт дифотвоо p.roovuéri ха! tÒ uiv 
йћ\хо” Éxxóniovoa & таха и лволтди, то Ф ĝi- 
хоор Невшобоа s! xoi Гудеботеоо”, Ффеувоошаа де 

xai тд лоддицо» той отоотидтов, Рива Рой вте 

бло тўс опиеоо” коцигохе во и xoi ui OG AA- 
gaón4co& хаха иё00$ 0 хотолёоо Otopiouos. 

а.’ Oeonítouev vowyapotr, (va еї us vv otoa- 
тото» Ógovyyágus sive xavóoqogog вик иди 
eite oxyoÀágtos ў Étegoz ог0одилоте — orpati tus 
дихобѕ ў uéyac, тауцалкос п Ввпашиде, алое 
ръхдоа ù блоҳпоісетаї twi те” ста cedat 

афтоб, elte xal тф отоатуу) 1 £cégo подехоут 
доуоти xai ёр vq табы Ouiyorr, uj Ёр вЕоъ- 

olav ис хоцивохебео  GPrá. & ðe ВЕ abt» t» 
отоашажфу TIVES, вие OvQaviyog «ие rOoUOuADTus 

elte АоілоЇ Opyovrec тауишацко хаў Ювичико! ла- 
ойоҳсооі” бъйоблов ато» дридаои, ка! алоотєі- 
Awol тата  Ócgedc тобле) вв TWA лодоола та 
ёлі тўс Ваа/енойонс дфифуоъта 1} Етайву дотовоута, 
v ` дал ` Д за .3., 2 Y ` 
7 xa nolÀdxig noos то» мор око» тв xal và | 

итиота ў xal лобс сџруувуєїс пласолёироути блод 
тото», Гуа инд айта xouuspesóo»ror ла» el 
22 ату tv отоатотбу» tives ё&600брте #5 та 

ёилдоні ve xal доме 1 ouaz Ys блєило- 
Ancovor уъхаоа eic той KATA тот тблоу Похозтас, 
tovg и?) таоєооєдёутас 1005 #5 табыют, оГто 
82 (ої ЗЕстподиео ÓnZovóu) PsAjoovoi таћта 
дало лос «ив хо плоуаоюаовои лодосулову Eté- 
006, Ра паоё оо то хоинфожоу. Вар дё uvez ём 
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тите! почти безвъзмездно и безплатно, като 
от това се нанася щета на хазната и вреда 
за цялата войска, то Царство ни, като 06- 
мисли и двете неща и пресичайки, ако и мо- 
же би прекомерно неправдата, от една стра- 
на, а, От друга страна, утвърждавайки спра- 
ведливостта, ако и недостатъчно, и като съ- 
бужда и усърдиего на стратиота, желае от 
днес нататък онези роби да се облагат с 
комеркион, а (тези) да не се облагаг, както 
по-долното постановление ще изясни подроб- 
но това. 

1. Постановяваме прочее, ако някой от 
стратиотите, друнгарий? или кандофор? или 
комес* или схоларий? или друг какъвто и да 
е страгиот, малък иди голям, OT тагмите. 

или OT темните войски?" продава роби или 
ги подарява на някой от своите съслужите- 
ли — било на стратег или на друг по-горен 
началник? който е в поход, никой да няма 
власт да ги облага с комеркион. Ако пък 
някои от самите стратиоти, било стратег, 
било турмарх” или от останалите началници 
от тагмите или от темите дадат на свойте 
хора роби и ги изпратят като дар на някое 
лице, което живее в столицата или което 
пребивава вън от нея, или, както често ста- 
ва, изпратят от тях в собствената си къща 
и в имотите, или на сродниците си, нека те 
да не бъдат облагани с комеркион. Обаче 
ако някои от самите стратиоти, като изля- 
зат по тържищата и селищата Ha ромейската 
земя, продават роби на местните началници, 
които естествено не се намират на поход, то 
тия именно, които са ги откупили, поискат да 
ги препродадат или да ги подарят на други 
лица, то нека да дават комеркион. Ако 

1 Динати (дй»ато), T. e. „силни“, били наричани представителите на аристокрацията във Византия. 
? Във Византия друнгарии (Ooovyyáow:) се . наричали командирите на войсковите единици мойри (noiou) или 
друнги (бообууе) поделения на темата, които имали около 1000 войници. Съществувала и титлата „велик 
друнгарий на флотата“, т. е. адмирал. Тук става дума за командири на сухопътна войскова единица. За друнга- 
рий вж. Bréhier, Les institutions, pp. 126, 127, 142, 302, 357, 962; за друпгарий на флотата pp. 134, 136, 
139, 142, 145. 411, 424. 3 Кандофор (хаздордоос) вероятно (Вотдорпоог) -— „знаменосец“. Вж. Ом Cange, 
Glossarium gr. р. 173—174, s. v. — Bury, The Imperial Administrative System, рр. 76, 62. і Комес (ouis) 
или комит командувал една „банда“ (Bávóov) Той се числял към висшите офицери от византийската войска, 
Имало няколко вида комеси: жўн TÄS кдотис, xpress би Ваъдози кош tis Роз, zoustes кб” одойфу. Вж. 
Ф. И. Успенский, Военное устройство византийской империи, ИРАИК Vl, вып. 1 (1900), стр. 166, 172--178. ~ 
Bréhier, Les institutions, р. 92, 94, 102, 126, 154, 357, 362. — ̂ Схолариите били дворцова стража и ce числели 
към тагмата на схолите. Те ce набирали из средата на богати и влиятелни семейства и често достигали големи 
служби. Схолариите охранявали двореца па императора и постоянната им квартира била в Цариград. Вж. Yenen- 
ский, Военное устройство, стр. 168. -- Bréhier, Les institutions, p. 353—354. 87 Темните войски пред- 
ставлявали основната и най-здрава част от византийската войска. Темната организация била създадена 

през УП в. (по времето на император Ираклий) и доразвита през следващите столетия. В империята 
имало няколко теми — военно-административни области, която излъчвали определен брой войници. Всяка 
войскова част посела името на темата, от която била набрана. За темната организация общо вж. Успенский, 
Военное устройство, стр. 158—167. - E. Stein, Studien zur Geschichte, p. 117--140. — R. Grosse, Römische 
Militárgeschichte von Gallienus bis zum Beginn der byzantinischen Themenverfassung, Berlin, 1920. — 
Bréhier, Les institutions, p. 355—362. 5 Сиреч какъвто и да е военачалник. Архонти във Византия били 
наричани всички, който заемали висша командна длъжност във войската. 5 TypMapx (хогонаохнз) се наричал 
командирът на турма — най-голямото поделение на темата. Турмата имала около 5000 войници. Вж. Bury. The 
Imperial Adininistrative System, p. 41. 
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«Qr doyóvrov ат ий табадвъдъта" Фдоблон пък някок от началниците, които не са на 

atu)» uera up ё&ёАєооу тоб фооадтои туу увуо- поход (след като войската се вдигне от не- 

и’ дло тк лодешас уйс длоотейож тор приятелската земя), излратят свои хора да 

Веровой weyxágia, тайта Гуа хошивохейота, купуват роби, нека тия да се облагат с ко- 

тр àyogactór ÓnÀoróu capeyóvitov TÒ xouuéoxior. меркион, като, разбира ce, купувачите да да- 

иа табта uiv aeol т@» xafaikagiaw отоатиотбу. ват комеркиона. Това се отнася за конните 

стратиоти. 

А’ Пао дЕ тож niwl ио» тобто Шеол(оце», 2. А за моряците постановяваме това; 

fya бой uiv сбоохота xáotpa лойоохоблтес, HEKA ония, които обсаждат крепости или пра- 

«те хорооєбортєс uerà той кавайдаоижой отоатог BAT набези заедно с ковна войска в неприя- 

eic ловца» piy xol рохдоиа хеоойивъш, ий ла- телска земя и залавят роби, да не дават ко- 

обхот тд хошивожо” боо д2 диоудиено sig та меркион. Ония пък, който отиват по тържи- 

Зилдой ve xol уоойа ёёоуђооути длд поауцатво- щата и селищата, за да купуват роби от 

таз ў ма! DovAyágov wuxdowt, ? xo 2 AÀus търговци или от българи, или по друг ня- 

тўс оаодулоте пообнтцоозтой блойёоеос cite (ло какъв качин придобиват роби, или пък ги. 

хабом Éyovow, (va xopueoxeDowra. & дё un получават като дар, нека да плащат комер- 

Grrog пойвио" ката дбдор 1046 тб» яд ие» кион. Ако обаче нямг война и някои моряци 

длойврого: ръхдоиа, ёта ый uóvor то кошивожо” C измама заловят роби, не само да дават 

паоёхоо подс 10 тоб  Ómuooíov (бос, ай xai комеркион на държавното съкровище, но и 

„роботу бфютозта. є òè ovufifj лойдфав ёті тд анод да бъдат подвеждани под отговорност. Ако 

siva ка! niot ио изт тоб хавайдаокоб отоотоб, случайно на едно и също място има и MO- 

хай uveg йлд та» dogóvvow тар кава дао со wuxáovi ряци заедно с конната войска и някои от 

фало Носоп ў хо? длохадоота? ct тб» zař- началниците на конниците продадат роби или 

ио», Гра штдё афта хоииеохебета (р. 257— ги подарят на някои от моряците, нека и Te 

258). | | да не се облагат с комеркион. 

H 
1 Търговията с роби във Византия npes X в. била много развита. Това се дължало на успешните войни, 

които импсрията водила през втората половина на Х в. След падането на Източна България под византийска 

власт много българи били отвлечени от византийските войски и продадени катс роби по тържищата. За роб- 

ството във Византия вж. А. НадИитсоаон-Магаоса, Recherches sur la vie des ésclaves dans le Monde Byzantin, 

Aihenes, 1950. — М. Я. Сюзюмов, Исследования о положении рабов B Византии (рецензия върху квигата на 

A. Хаджиниколау-Марава), BBp. V (1952), стр. 281, сл, — P. Браунинг, Рабство в Византийской империи, стр. 

38 —55. — Ив. Сакъзов, Една новела на Алексия Комнин зг роби българи, стр. 374. — Д. Ангелов, Робството 

в средновековиа България, стр. 151—156. — Г. Г. Литаврин. Болгария и Византия в XI—XII ss., M., 1960, 

стр. 182—191. — Г. Цанкова-Петкова, Социальный состав населения болграских земель в период византийского 

господства, BBp. XXIII (1963), стр. 19—20. 



ХХ СЛОВО НА АНТОНИЙ СТУДИТ 

Антоний Студит заемал патриаршеския престол в Цариград от 974 до 980 г. Около 
971—972 г. като монах той произнесъл една реч за обсадата ка Цариград от авари и сла- 
BAHH в 626 г. B нея той споменава H за покоряването на България от Йоан Пимисхий. 

РЬКОПИС: V — cod. Vindobonensis Theol. 134 (XV) S. 

ИЗДАНИЯ: Leo Siernbach, Analecta  avarica, Rozprawy Akademii Umiejerzosch Wydzial filoiogiczny. 
Serya П, t. XV. Cracoviae 1900, pp. 336—342. 

КНИЖНИНА:  Maravcsik, Byzantiaotuicies, 1, p. 

ANTONII STUDITAE 

De obsidione Constantinopolis oratio 

"Но бте хой 'Hoáxásoz 6xeivog тб» tae Boc 
Aeíag "Prouatcr охўлтөюу Pneüqnto zat то тайтис 
rérQcgov тётахто imoye 421 ЕРИЕТО ву абтов 
тӯ дохлс, Нвоощ дг ts оф» хахіоѕ ка! Хинди 
одх ўдвдоу овикї». Ofxovr 0098 йи ор, 472 
Фу uiv Хосодпе, ёиєїдеә д2  Xayávoc meoo- 
mints ог Есте otodrevua ко блдоқ лозтокис 
лерсфрайдиевко: тђу Васо да табу вибийоюау, с 
лоте J£evaynolu  ixsivos ó Вдоваоос тр леризми- 
uw xal eiar "вооубайци, & xat лауотоатеі дло- 

Ай ос б довВвототоз иша xoíce. Өгоў. О? xal 
поутодалас аж siyov rà méot табтнс ёхахоса», 
та иё” mvoóz паобтайона Эвизтоь та дё xal 

дож депдотобутес xài ёдофібоутеѕ, xai блібс 
sineiv афауюиоб ледіоу та фл’ афту” ёоуаѓбивъо. 
" Evüzv то ха! тоб гиотой дао? хотофойатто xai 
хатехаудабо” тобто» oi rjv коодбах добъвто xal 
то увщиото» — 042° 0) rie Doeofaoew В2даофи- 
uias — и ав xal то” oo» viór xai то» яфто» 
O:ór iuvxvüodov, лоб ѓон» б 05 адта», ÀÉyor- 
тес, 4° c твйафрихаог "memoíÜaow ènt кого», 
$vodoDo атой. Ku та иг’ те»  Baofáoovy 

1 Става дума за император Ираклий (810—641). 
със славяни предприели през 626 г. по море голямо 
обсадили от изток византийската столица. Вж. Osfrogorsky, History, p. 92. 

гу 

АНТОНИИ СТУДИТ 

Слово за обсадата на Цариград 

Това беше по времето, когато известният 
Ираклий! беше поел скиптъра на ромейската 
държава и бе поставен начело на нейното 
управление. Прочее той имаше върховната 
власт. Но персите и скитите? не искаха да 
изоставят своята злина. Те не останаха без- 
дейни, но от едната страна Хозрой, а от 

другата хаганът, събирайки многохилядна 
войска и снабдени с всякакво оръжие, заоби- 
колиха нашата столица, както някога варва- 
ринът Сенахерим? — именития и божествеч 
Крусалим, при все че погинаха с цялата си 
войска по справедливата божия присъда, 
също както и онзи безбожник. Те опустоши- 
ха напълно всичко, което беше наоколо, като 
едни местности опожаряваха, други — опляч- 
косваха или разоряваха по друг начин и, на- 
кратко казано, превърнаха в пустиня окол- 
ностите на града. След това безчувствените по 
сърце презряха благоверния народ и Ce подиг- 
раха над Hero, а най-лошото — о, варварско 
кощунство! — те се надсмяха и над тебе, и над 
сина ти и над бога вседържител, казвайки: 
„Къде е техният бог, на когото се уповават 2. 
Те вярват в господа, Нека ги избави!“ Та- 
кива бяха думите на варварите и тежки бяха 

> Със „скити“ тук са означени аварите, които заедно 
нападение срещу Цариград. В същото време персите 

3 Сенахерим, асирийски цар, живял 
в УП в. np. н. e, бил известен с походите си срещу Вавилон, Халдея, Юдея и др. 
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тои та ха! бледо) Ваовїт хата тоў хоотозион 

Aaob, 8Еббуис латобдов бтиотатр, viv лообдуто 

dqaípeow, rÀv лросуєубу dAAerpíc uc, то» »mud- 

таз дрознаибс, xoi teAevcatov, et UÙ éxóvrec nópw 

лов yérorta,  opayal Фдуйжеати xul дпиввовс 

8246хото. “О öè moròs даде vv 0120» mártow 

дфбивуос ддпоцоїс ёдобэто xai Ódzgvot, xai фалос 

f[wovuévaus лодс тд» еду ларехуиетог, Aéyovtes 

родив” їуа 11 ugue ácztootpíqa “в TÉŻOS, Pure- 

goodc £v едхаокис iv ӨАйрвою ; êr тф лора 

хейсодо тду доввй ёилиоі ето Ó zrvoyyóc* ovrvevouu- 

ибто yàg бэтос fusis ot лтохог Еос лоте дло)- 

си sic пвдос Ввларо» тас устойв cov ёлі таб лет 

опфатас ата»! Kal à42a tovto ёлўдо” орусда 

«al лобофоой t киоф, xa, оё ти’ Рлбрауго» xA- 

Qudirevoy xal тойс cc дал дсс хдо дуёдору о0о, 

usou» йна xoi Вопйб» ёхкадобиеро. Ка! оби 

дрейобиват tijs (An(óoc 000” cic иеуоу Фиввкис TA 

тўс ixetelas лоовдцос»" дда шохоб” tò & цё 

xal sávcec oí Фаботвъофието xoi tjj офф» Óvvá- 

на бдаффнооутес Dáopagot году» длодото xai of 

лесе ётес̧ 88 (s сдифожос uüAÀor #5 1005 

гдіоъс zónovc dvécroeqov nal ot ту &Doepir xa- 

тооуобисто витро: лаб’ атф» Ereni нову, trs 

айс Гоуйос uscrrevodonc аћтоїс. 

Тоюйто» gov tò дабца лаодёте, тиобтб" cov 

го теодспо», oc дутас baegpvéc, Фе бути ё бобо" of 

uóvor д8 тобто ес oñs Годос #070» GHOTAVÓNTOY, 

0092 Пос ибуо ко Хибда тайт TENEÍQUVTOL, 

ВААЙ xal f xcuóvavs ёивіут ту»  "dyagyvóv rav- 

nazia, й tòr ёллави) yoóvoy up Рошайо» xXUXAO- 

вади xal конс байса tà ойилота, xdi ari) 

шй хоо? фол оъувто!Ву ха yero  Oupgom 

Balov ёлироой xol Мо» ÈS огоотой  &rou- 

Войав: xai дубио» xal puo xdi takasa паоа- 

óót Войоиф бловобхос убуоте. 

Гота» cou таз r&paotíor то ибувйос TS 

xar деи»  furücue; тіс дедутсос mRSQUIOOTIJOSLE 5 

ic c уой Фъштоне”; обдебс, c oluo, Веотау, 

& uù xal абтбе Хард: хтобс up удфоос" уфа 

оста. Aià табта иё cov та doyaia ёбшоа 

“довиата, д дартоаъто Пи» oí naríosc Риби, блёо 

б» оо xol vijr ввуапотиоио” табти’ ха! o Pzuvíauov 

dóouev ÓÀovvxiiow фдаїс oe yegaígorvec, vài 

Suv блога; icobpéu и tořta vob toov дай- 
++ 

заплахите им към христоименния народ: по- 

зорно изгонване от родната страна, отнемане 

на имуществото, раздяла с близките, унищо- 

жаване на придобитото и най-после -- ако 

не се оттеглят доброволно — страшни убийства 

и неимоверни грабежи. А благоверният народ, 

отказвайки се от всичко друго, c вопли H 

сълзи призовава бога на висок глас, казвай- 

ки според писанието: „Защо, господи, се 

отвръщаш накрая и в надлежния миг прене- 

брегваш мъката ни? Когато надменният ли- 

кува, бедният изгаря. Защото ние бедните 

сме напълно сразеки. Докога най-после ще 

отбягваш от нас? Вдигни ръцете си срешу 

тяхната дързост“? Към тия думи те приба- 

вяха и други подобаващи и подходящи за 

случая молитви. И тебе, Пречиста, умоляваха 

и успешно възлагаха на тебе своите надеж- 

ди, призовавайки те едновременно като по- 

средник и помощник. И те не се излъгаха в 

вадеждите CH, нито отидоха напразно техни- 

те молитви. Не се мина много време и всич- 

ки тщеславни и уповаващи се на силата CH 

варвари загинаха вкупом, а оцелелите се за- 

върнаха по-скоро като пленници в страната 

си. Ония, които се надсмиваха над благоче- 

стивите, бяха подиграни от тях чрез посред- 

вичеството на твоята мощ. 

Толкова голямо беше твоето чудо, о Де- 

во! Толкова голямо беше знамението, дейст- 

вително свърхестествено, действително нео- 

бикновено! Но не беше само това непонятно 

дело на твоята мош и не само персите и 

скитите я изпитаха, но и оново морско напа- 

дение на агаряните с хиляди кораби, които 

обсаждаха града в продължение на седем го- 

дини и причиниха безброй бедствия, и то в 

един миг бе отразено и отблъснато под на- 

пора на проливни дъждове и на падащите от 

небето камъни, а корабите им бяха потопени 

в морето от необикновената сила на ветро- 

вете и морските бури. 
Кой би възхвалил достойно величината на 

толкова големи чудеса ? Кой наистина ще ги 

прослави? Кой ще rH възпее, както трябва ? 

Никой от смъртните, мисля аз, освен ако и 

сам той е очистил езика си с огнена лъжи- 

nat. Ho стига за твоите отколешни необикно- 

вени чудеса, за които са ни разказали нашите 

бащи, за които ти въздаваме тази благодарст- 

вена и победна песен, като те почитаме C 

всенощни химни. А какво е това, което ние 

правим? То е подходяшо и достойно за едно 

i Псалми IX, 22 и. сл. ? Цифрата седем e преувеличена. Тук става дума за обсадата на Цариград от ара- 

бите, която с малки прекъсвания траяла от 674 до 678 г. Арабите били отблъснати. Те сключили с имисрия- 

‘та 30-годишен мир и Ce задължили да плащат данък, р. 111. Cpa. Ostrogors£y, History ; p. 111—112. Д. Ангелов, 

История на Византия, т. 1, София, 1958, стр. 247. 3 Намек за причастието. 
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paros йё ў удо об xal x ду корбиф потф 
ђиб» абтохойтооь ovuuoysic; одхі хад” пивоау 
adog тобто оъуёоидос̧; où оруєрӣлту ту ёоуо»у 
abt ; Ха! лфтос 100% удо лбооь из ВаоВаоо 
uóror ёлодноа» xa" 5nudr xoramnoAsuoot Tt5(0- 
иго, ДААЙ xci rs aùths 9»ui» natoiĝos xal. nio- 
теос, ei xoi хардіау Éyovrec Вдгдъой» дледе да: 
oar, xar абтой ёжуңдусоу, vc Qeder ÓsÓouírvnc 
тото doyü)s  zapacaAsUcO, —unyarnoáusvo,n xai 
dzcAorto; Oi из» удо отоотдолеєда YÜgowor xai 
блдоқ лоутодало?в хаодолАоуто xoi xoa nur 
витобъто t лй да xol тў io0yvi yovgoóusvot 0 
08 лиотос̧ пибъ? Ваойейс оё xoi ибру>р влавойто 
docyór xai ovAANatOOO ка! иёоїт sig vÓv лаутоу 
&nexaAsivo Osóv £v лъвбийи талеуооёсос̧ xoi GVV- 
rop xagóíag xal mzoocsvyjj ёхтєувї, ха! magaviixa 
oi дглапотфивто: котроубъоъто xal ёфъуадебуоуто oi 
dAáoropsc xai uéxyot той ÓcUoo тў ой лововейа vOv 
uiv Дао» уётос bwabyevov wp Вас е пнд» 
хоталел(ой ите, vov 08 Умов tò Вдейоитбта- 
тоу съутвтилтоа xal ўфблотае Pu Ó oo xal тд tv 
Bviyáocv Evos ёлардадаооу xoi тду тўс "Ро- 
наїхӣс ёліхоотеіас̧ уалуду Ówiboav бло tyv tev- 
yim ада abtüc тот coüynÀov xéxAue zal Óov- 
Хебво u&AAov Ñ oye ивийдике (рр. 340, 3— 
341, 21). 
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подобно чудо. Нима наистина He помагаш на 
свещения и благоверен наш император? Не 
си ли негов сподвижник всеки ден? Не му 
ли съдействуваш в неговите работи? Разби- 
ра се, напълно. И наистина виж колко Bap- 
вари се надигнаха, опитвайки се да победят 
не само нас, но и самото ни отечество и вя- 
рата ни, при все че показаха гнусното си 
сърце. Те се насочиха и срещу императора, 
като направиха всичко възможно, за да раз- 
клатят дадената му от бога власт, но поги- 
наха. Защото те събраха войски, въоръжиха 
се с всякакви оръжия и се опълчиха срещу 
нас, горди с множеството и силата си, но 
верният наш император в душевно преклоне- 
ние, сърдечно смирение и усърдна молитва 
призоваваше в бога на всичко тебе единст- 
вена като защитник, помощник и посредник. 
И веднага нашествениците бяха посрамени и 
злодеите бяха прогонени. И досега с твоето 
застъпничество бе покорен от нашия импера- 
тор както надменният латински народ*, така и 
бе сразек и унищожен гнусният скитски на- 
род?. А също така и високомерният българ- 
ски народ, който беше отхвърлил юздите на 
ромейското господство, отново подви врат 
под ярема му и се научи по-скоро да робу- 
ва, отколкото да управлява”. 

1 Тук се загатва за събитията в Южна Италия. Германският император Oron 1 през 968 г. изпратил Кре- 

монския епископ Лиудпранд да 
gorsky, History, p. 258. 
русите or Преслав и Дръстър през 972 г. 
gorsky, op. с., p. 262—263. 

преговаря B Цариград. 
? Със „скити“ тук са наречени киевските руси. Авторът има пред вид оттеглянето Hà 

За събитията срв. Златарски, История 1, 2, стр. 606 —623. — Ostro- 
3 Авторът има пред вид падането на Източна България под византийска власт. 

Преговорите завършили без успех. Срв. Ostro- 

Cpe. Златарски, История, ), 1, стр. 627—632. — Ostrogors&y, op. с., р. 262. 

3] Гръцки извори за българската история, V 



XXL ЕПАРХИЙСКИ СПИСЪК ОТ ВРЕМЕТО 

НА ЙОАН ЦИМИСХИЙ 

От времето на император Йоан Цимисхий (969—976) е запазен един епархийски списък, 

в който са отбелязани само митрополитите и архиепископите, подчинени на париградския 

патриарх, Списъкът на епископите, подчинени на архиепископи, He € даден от издателя, 

тъй като той не се отличавал от списъците от времето на Лъв VI u Константин Багрено- 

родни, които ние даваме в Гръцки извори за българската история -- т. IV. 

Епархийският списък от времето на Йоан Цимисхий се отличава от другите по това, 

че в него са споменати българският и кипърският архиепископ като глави на автокефални 

църкви. Този факт, както и някои други подробности показват, че той е съставен преди 

972 r, когато византийският император Иоан Цимисхий, който завоювал източната половина 

на българското царство, свалил патриарх Дамян, пребиваващ в Дръстър (днешна Силистра). 

РЪКОПИСИ: Cod. Athen. 1372. (ХШ s.). —- Cod. Phroatisterii Trapez. (XIV s.) <- неиздаден. 

ИЗДАНИЯ: Н. Gelzer, Ungedruekte und ungenügend veröffentlichte Texte der Notitiae ерксорапиш, АРН. 

der К. Bayer. Akad. der Wiss, 1 CL, Bd. XXI, Ш Abth. München, 1901, pp. 568. 575. 

КНИЖНИНА : A. Deissmiann, Forschungen. und Punde im Serei, Berlin, 1932, p. 128. --- Г. Bréhier, Les 

institutions de l'empire byzantin, Paris, 1249, pp. 457—489. — Moraocsik, Byzantinoturcica, І, p. 464. — Я. Kore 

дбоцс: Hoasnuá rs Акаба Cipro, XVII (1943). 

NOTITIA EPISCOPATUUM TEM- ЕПАРХИЙСКИ СПИСЪК OT 

PORE IOANNIS TZIMISCIS ВРЕМЕТО НА ЙОАН 

SCRIPTA ЦИМИСХИЙ 

Tán; тб» DAGOKEEN изтоопойко» 1G) длоотом- Ред ua митрополийте, подчинени на апос- 

хф ub лотомойиф добо 15 вода дито" ий толския и патриаршески престол на 600- 

Нес! до; KororarnroraozZec.z гохранимата столица Париград 

оо 98 тойтов хеїути oi до доустиохолат Преди това стоят двете архиепископии, 

[именно] 

"O Bovz7aotas Архиепископът на България", 

O Ктлво" Архиепископът на Кипър. 

1 След 917 г., когато Симеон се провъзгласил за „цар ва българи и ромей“, българският архиепискол по- 

лучил титлата патриарх. Но тей бил признат за такъв OT Византия едва след като се възцарил Симеововият 

наследник Петър (927) Забележително е все пак, че византийските автори от Х в. наричат българския духо- 

вен глава архиепископ, а не натриарх. От други исторически извори знаем, че по времето на Иоан Цимисхий 

българският лухсвен глава се казвал Дамян и че неговото седалище било B rp. Дръстър (дн. Силистра). Вж. 

Ив. Снегаров, Кратка история на съвременната православна църква, H, София, 1946, стр. 29. — Според Kori- 

бдонв, ор. Cit, р. 137 sq, Сългарскияг и кипърският архиепископ са на отделно място, понеже били в особено 

положение спрямо царигралския престол, 

T RIS TM ide clim 
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А’ изтоолддек. Митрополиите : 

у "Exapgyíoz Нобл ó ‘Ноа ас 3. В епархия Европа! митрополитът на Xe- 
Е раклея (дн. Ерегли)? 
с `Елаоуіас ӨғттаћМас̧ 6 бжооайоткие 16. В епархия Тесалия митрополитът на Те- 

] салоника (дн. Солун) 
19 "Елоощев “Е дос ó Лаос 34. В епархия Елада митрополитът на Лари- 

d ca (дн. Лариса) 
дє "Exapxías М№холбдеос ó Nawwáxtov 35. В епархия Никополис? митрополитът на 
| Навпакт (дн. Навпакт) 
Ac "Emeoytas Өобхңс о Фиилловлой вах 36. В епархия Тракия" митрополитът на Pu- 

| липопол (дн. Пловдив) 
åt Елооҳіаѕ  ГРодблу б ToowavovaóAsoc 37. В епархия Родопа" митрополитът на Трая- 

нопол (дн. Терма лутра, Лъджакьой, 
m ю. от Фере) 
AP C Enaopgiaz  Родблу 9 Guliuzov 39. В епархия Родопа митрополитът na Фи- 

лини” (дн. развалини между Кавала и 
" Драма) 
и ?Елаожав Aiuuorroo ó " AÓpiavovaiól ens 40. В епархия XeMHMOHT" митрополитът на 

Адрианопол (дн. Одрин) 
и "Елоожас б Лооважон 42. В епархия [Нови Епир|? митрополитът 

на Дирахиум (дн. Драч)" 

Таб rà» додеохолд” oi то urë тўс Ва Pec на apxuenuückonuume, които са подчи- 
дос Рдивата: Фодьах нени направо на столичния престол 

« "Елаощас Ebooans ó Вибе i. B. епархия Европа архиепископът на Виза 
(дн. Виза) 

& "Етаодас ^ Родас 6 Mupevetac 4. В епархия Родопа архиепископът ua Ma- 
рония (дн. Марония) 

< "Елаожас “ Родоак 6 Моќипоуоолддеос ^. В епархия Родопа архиепископът на Ma- 
ксимианопол (дн. Месинкалеси до Гю- 

мюрджина) 

y Emaggia; Ебоблне ó ° Аохадоюлбі ео г. В епархия Европа архиепископът на 
Аркадиопол (дн. Дюлебургас)? 

1 Преди въвеждапето на темнотс устройство във Византийската ихперия провинциите като администра- 
тивин единици имали приблизително същия териториален обхват, който имали и пърковпите епархии, Това pas- 
пределение на църковните области продължилс и след въвеждането на чемиото устройство. Така npo- 
винция Европа обхващала земите около Цариграл, край Мраморно море к Галиполския полуостров. 2 По- 
старото имс на града е Perinthus. Наречен бил Нсгас ста в началото на IV в. 5 За името па града вж. В. Gerov, 
Zur Frage nach der alibuigarischen Form der Stadt Saloniki, Сборник в чест на П. Ников (ИИД XVI—XVII, 
1940, стр. 126—133. За историята на града mx. О. Zafrali, Thessalonique des origines au XIV es., Paris 
1919. 1 Става дума sa Никонолската епархия н Южен Биир. През X в. старият rp. Никополис илн Actium Ni- 
copolis, развалини при Превеза, бил разрушен и седалишего на архкепископа било пренесено в Навиакт. Оста- 
нало само името на епархията. 5 Провинция Тракия обхващала земи по средното течение на p. Hebrus (Ma- 
puga) с градовете Philippopolis (Пловдив) и Berrhoe (Стара Загора). * Тракийското име на града е било  Pul- 
pudeva, което се извежда от гръцкото Philippopolis (вж. D. Detschew, Die thrakischen Sprachresie, Wien, 1957, 
p. 877), име, което градът e получил or Филип П Македонски (304.336). За името на града gx. още G. А Kazarow, 
Uber die Namen der Stadt Philippopel, Ph. W., 1901, А 50. В. Бешевлиев, Античпата топонимия y нас като ICTO- 
рически извор, HHBE, Ш (1904), стр. 346 и бел. 7 na стр. 354. 7 Провинция Родопа обхваша земите на бело- 
морското крайбрежие, между реките Места и Марица, приблизително днешна Западна Тракия. S За историята на 
града вж. P. Сойағі, Philippes, ville de  Mecédoine, Paris, 1937. — P. Lemerle, Philippes et Ja Macédoine 
orientale à l'époque chrétienne et byzantine, Paris, 1949. " Провипция Haemimontus или Thracia secunda oô- 
хващала приблизително земите между Стара планина, p. Тунлжа, Черно море n Странджа плапипа, както H об- 
ластта на гр. Одрин. 10 Тук възстановяваме името ла епархия „Нови Епир“ съобразко с другите сиархий- 
ски списъци. Срв. Гръцки извори за бълг. история, т. Ш, стр. 192. "В античността градът се наричал и 
Epidaninus. 1: Старото име на града e Bergule. Името Аркадеопол той получил в чест на император Apka- 
дий (395 408. 
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iB `Елаоуіос Еофлие 6 Enivuloias 12. B епархия Европа архиепископът на Си- 
лимврия (дн. Силиврия) 

ае "Enaogyías Ебофлие ó "Anoov 15. B епархия Европа архиепископът на 
Апри (дн. Кермиен)! 

5 "Елаодов ó тоб "Povofov 16. В епархия |Европа архиепископът на 
Русион (дн. Рускьой) 

:- "Елоодав “Роддлив 9 Кипру 17. В епархия Родопа архиепископът на Кип- 

| сала (дн. Ипсала) 
xy '"Enxanyías Ебоблу ó Меобта 23. В епархия Европа архиепископът на Ме- 

сина (дн. Буюккаращиран) 

xò "Елаойас 6 Парка» 24. В епархия |Родопа| архиепископът на 
Гариела (дн. Гарела, Харалагюне) 

ие 'Esugyías 9 Вобовсж ; 25. В епархията |Европа| архиепископът на 
Вризис (дн. Бунархисар) 

ис "Елаожас ó Авокот 26. В епархия [Тракия] архиепископът на 
Деркос (дн. Деркос) 

xt Enaggías 6 Херо» 27. B епархия | Македония| архиепископът ga Ce- 

| рес (дн. Сяр) 

и Enapy(as ' Родблух 6 Арчи 40. В епархия Родопа архиепископът на Енос 
(дн. Енос) 

ид ?Елоожас Ацанозтов 6 Meonuoics 44 В епархия Хемимонт архиепископът на 
Месемврия (дн. Несебър) 

1 За отьждествяването на Апри с Кермиен вж. Г. Ленлогодус, "Одолоокот "Алрос-Кворет, бонкеко П 
(1920), p. 323. Според К. Miller, |Нпегапа Romana, Stuttgart, 1916, col, 526, той e тъждествен с Инеджик. 
? Тук възстановяваме името на enapxHHTe съобразно с данните в другите епархийски списъци в ГИБИ, Ш, IV. 5 Tpa- 
кийското име на този град--столица на одризите — било догллава. Вж. Defscheu, op. cit, р. 159. За историята 
на града вж. Jireček, Die Heerstrasse, p. 90; Д. П. Димитров, Пътуването ва cB. Александър Римски през 
Тракия, ИБАИ VIII (1934), стр. 135. Името Месина се среща вероятно от X в. 1 Името НЕСЕБРЬ се среща 
още B ХІ в. в апокрифното Видение на пророк Исай. Вж. B. Бешевлиев, Античната топонимия у нас като HC- 
торически извор, ИБЕ, Щ (1954), стр. 347. 



XXIL ЛЪВ ДЯКОН 

Лъв Дакон е роден около 950 г. в гр. Калое — Мала Азия, Сведения за живота му 
черпим от неговата история. Още като дете той отишъл в Цариград, за да се учи, а по- 
късно станал монах. В 986 г. взел участие в похода на Василий 1 срещу българите. При 
поражението на византийската войска в Ихтиманската клисура той едва успял да спаси 
с бягство живота си, Около 992 г. Дъв Дякон написал своята История. Първоначално тя 
обхващала времето от 959 до 976 г. По-късно той вмъкнал в съчинението си и съби- 
тията до 989 г. 

Както сам авторът заявява, той писал въз основа на личния си опит и разказите на 
очевидци. Някои откъси показват голямо сходство с хрониката на Йоан Скилица, което ни 
кара да предполагаме, че двамата автори са имали един общ извор, писан през Х в. Опи- 
санието на събитията от втората половина на Х в. е напълно достоверно, понеже самият 
автор е участвувал в по-голямата част от тях. Лъв Дякон проявява склонност към архаи- 
зации и подражава на Агатий и Теофилакт Симоката. 

Историята на Лъв Дякон е извънредно важен извор за събитията от българската 
история през втората половина на Х в. В него са описани подробно походите на Светослав 
в България, поражението на византийските войски в Ихтиманската клисура през 986 г., пре- 
вземането на Верия от българите през 989 г. и др. 

ЕДИНСТВЕН P'bKOIIMC : P —cod. Paris. gr. 1712 (XII s.). 

ИЗДАНИЯ: B. Hase, CP (1819). — Migne, PGr., 117 (1894). — Leonis Diaconi Caloensis Historiae libri X, 
€ rec. C. B. Hasii, Bonnae, 1828. Преводът e направен по Бонското издание, 

КНИЖНИНА : Krumbacher, GBL, p. 266—269. — М. Сюзюмов, Об источниках Льва Дякона и Скилицы, 
Византийское обозрение П (1916), стр. 106—168. — Д. Анастасиевий, Лев Дякон O годе отвоевания Цимисхием 
Болгарии or русских, Seminarium Kondakovianum Ш (1929), р. 1—4. — Н. I. Благоев, Критичен поглед върху 
известията па Дъв Дякон за българите, Македонски преглед VI (1930), 1, стр. 25—48, 155; 2, стр. 23—40, 161. — П. Мутафчиев, Русско-болгарские отношения при Святославе, Seminarium Kondakovianum IV (1931), p. 77—-94. — D. Anastasievit, La chronologie de Іа guerre russe de Tzimiscés, Byz. VI (1931), p. 337-342. — Fr. Dólger, 
Die Chronologie des grossen Veidzuges des Kaisers Iohannes Tzimiskes gegen die Russen, BZ XXXII (1932), p. 275—292. — Д, Анастасиевич, Царский гол в Византии, Seminarium Kondakovianum XI (1940), p. 147—200. — 
№. Boneff, L'Éclipse totale de soleil du 24 novembre 29 ct Реге moderne, ГСУФМФ XLV (1948—1949), p. 93—110. — A. A. Vasiliev, The second Russian Attack of Constantinople, Dumbarton Oaks Papers VI (1951), p. 160—225. - IT. Карышковский, Русско-болгарские отношения во время балканских войн Святослава, Вопросы истории 1951, 
8, стр. 101— 105. — Същият, О хронологии русско-византийской войны при Святославе, ВВр. V (1952), стр. 127— 138. -- Сощият, Балканские войны Святослава в византийской исторической литературе ВВр. Vl (1953), стр. 36-- Tl. — Сыщият, К истории балканских походов Руси при Светославе, АН СССР, Институт Славяноведения, Крат- кие сообщения XIV (1955), стр. 26—30. — Moravesik, Byzantinoturcica, I, р. 398—400. — ПЛ. Петров, Образуване и укрепване на Западната българска държава, ч. |. Към хронологията на периода 966—956. ГСУФИФ, т. LIIT, 2 (1960), стр. 135—188. -.. А. TI. Каждан, BBp., т. XVI, 1959, стр. 276. Същият, Из истории византийской хро- нографии X в. 2. Источники Льва Диакона и Скилицы для истории третьей чствера X столетия, ВВр. XX, 1961, стр. 106—128. 
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LEONIS DIACONI 

HISTORIAE 

1. Ugri Istrum transeunt 
Ha 

Ной» vào «br онврарбтат пои’ лаой 

то” тўс orgargytus хобот, обдЕтоте тоб VURI- 

horauérov вт Аде uceovextr, ALA del то ЛИБО 

TIS TÈS длофеодивтоз. TQ) TOL zal Химии 

oroumüs то” "lorgor creomwoücíons tò xar'éxetro 

zupos (Отот то уос хитогонаботов), ёла 

ин 905 те Пи ó стоожиудс ат & dYtmáAov: 

сабту сиилдёхсодаи, Рлво пойио» глара онбтне 

tò па дос тўс pálayyos, вломботову айтос xal 

ойи дебиауо” Гар otgan Влердиетос, #0 

un ès пооблтоу крдито” péno диостош офто? те 

ма тойс Gvvezonérovs, дото де ид от то? 

Ужас ёлилеоєїр, xoi u yerraior бобош xu 

drÓouór, но  Óófar  cPxAeü офетейонобин. бта 

vot дй тб догифт кобрди додадоонебт, хөй тір 

лас» тб" OPrror 8E фидлто" лершадонаос, хой 

10 лос с то дим ас хатавхолцооѕ Чаю cr 

vexrOY conj Owuogoes про аара, вла tois 

Хубо, май тоообтот apovor абр до»  clonenoy 

£v иной kapo boni (usoyácaro, @5 stantu- 

rovg ёи тоб антов плос Óraquyetv. тодто» 

тор отоитууд» „вота "Peguarós 0 айтокайтод els 

rjr Аа» Ouuásaro, s? лос AAAA тос TE тал 

Ваордао" Влфоонос raoreiAss, xul TAS арго 

voAneouéras ávaguríoor влартуаз (18, 19-—19, 15). 

2. Nicephorus pactum Duigaris pendere negat 

("Agni ёё ла taŭra одойабовте üyysLos TAW 

Мвофу, soos «мб?  dguyuéron robs chauérovs 

власт PAeyor qógovs tòr dogiyor баст», до ер 

ха arobs тоос тор а?тохобтооо от? Аси tà бт. 

6 dh дешф" лас то воз пой (loyeoo- 
оне» vág us gy sob ил) ебебхтоз Фор nazo- 

истос), zal дродцайв баёо TÒ PETOM, veycnoréoq 

re xouodpuevos, ўтво сто, ос, „дей 

“Роцшоқ“, Équ, „лейотиие pir, ei TOTS блус 

zò фут оти (ray изтастоефрбиячи, “на Хаен, 

Ер 
Tij 

Historiae — Лъв Дяхов, История 

2]. ЛЪВ ДЯКОН 

ИСТОРИЯ 

7 7. Маджари преминават Дунав 

B мвогото войни, избухнали по времето, 

когато бил стратег, той! никога ве се раз- 

делял от противника си като победен, но 

винаги вадделявал. Така : по онова време 

скитската войска“ (паричат „хуни“ това пле- 

ме) преминала Истър. Стратегът Лъв не бил 

в състояние да влезе в открит бой с тях, 

понеже те превишавали по брой неговата 

войска. Тъй като водел със себе си малък 

и недостатъчен военен отряд, той решил да 

не излага явна опасност себе си и своите 

хора, но по-добре да нападне скитите неза- 

белязано, та по такъв начин да извърши 

мъжествек подвиг и да спечели голяма сла- 

pa. И той незабелязано се спуснал пре: 

гората: от скрито място разгледал стана на 

хуните и преценил точно техния брой, Късно 

през нощта той разделил на три войската 

134} 
iG 

"oTt ер 
t br: 

cH и се отправил срещу скитите, като ги 

нападвал ценадейпо и в кратко време H3- 

вършил такава сеч, че OT неизказаното MHO- 

жество само малцина се спасили с бягство. 

Именно този стратег Лъв император Роман" 

изпратил в Азия, sa да спре, ако е възмож- 

но, нашествията на варварите и да обуздае 

техните безсрамно дръзки нападения. 

2. Huxudop Фока откозва OG плаща 
данък на българите 

Докато императорът бил зает с това, при 

чего дошли пратеници Ha мизите“ и My ка- 

зали, ze техният господар иска обичайния 

данък и затова ги е изпратил сега при него". 

Той пламнал от гняв протавно на навика си 

(защото като човек с твърд характер не се 

подлавал лесно на гняв) и, ядосан извън 

всяка мярка, казал с по-висок от обикнове- 

ния си глас: „Позорно е сега за ромейте, ако 

те, които победиха с оръжие всички свои 

противници, трябва да плащат данък като 

роби на един беден и това презрян Tw при 

+ Става дума sa Лъв Фока, доместок на Запада и куропалат, па: на императср Никофор Фока (963—969). 
Ј 

i 1 І ii x 

За събитията срв. 

начени тук маджарите, които около 960 г. 

г. Сиреч в Мала Азия. През месец юли 960 г. 

Вж. Мутафииев, гос. съч., стр. 18—19. 5 

теници се явили в 

968 г. 

. 207—208, 

Н 

С. Ostrogorsky. History, р. 258. — I1. Мутафнчев, Маджарите н българо-византийските отноше- 

ния през третата четвърт Ba X n. ГСУПФФ, ХХХІ, 8 (1935), стр. 18, бел. 1. z 
пападнали византибска Гракия. 

“ъв Фока Сид изпратен там ла 
Император Никифор 

наименование на българите. Cpe. Moraucsik, op. cit. H, р 
Цариград да пскат ежегодния данък, 

927 г. Срв. Osirogorsky, History, p. 2959, — Златарски, Истерия, 1, 2, стр. 070, откася това събитве към 

Със „скитска войска“ са 08- 

з Императоп Роман ИН (959—968). 
отбива панаденията на арабите. 
9693. в мизи e архаистично 
есеята па 968 г. 
па България според 

cora 1953 
7 През 

Византия 

дългарски npa- 
договора от 
пролетта ва 

плащан ст 
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летуоф те ту Мек xal ни, ину дъдвало- 
доу qópovs èxrloovon“ — Bápgóuy М tòr abr 
yerérv &uorgagsis (уг ydo онедидбет атф, 

Kaicao дуадыҳдеіс), осто Малоройнетос, „6, и 
Вођдото roic Mvoois ў vr фбоот, iv тфи 

"Pouatov  airobow, волос; Obénp бей ue 
уеуврудиов Иде; xai ó та» “Рошако” веВао- 
tuos Paces Eve леувоттф xod пика боот 
те" Рлокчаоши“, фатбии ofr xarà хобби 
Dürvov robe GyyíAows леообтелть, ко, „дгите“, Eo aj, 
„Ха тф ozvroroOxT) ка Ówpüvoíq Pur oyorn 

блауу оте, (с ó то’ “Рома хебтотоў хай 
, Ра 4 а Tæ - ` \ ^4 г 

uéyaros роб «ис ёар THS тр ОН’  ИЕТеАВООИ 

Хоу, &vttÀtis Got тоб дво длобдокс. dc 
uüDpne, v.(ÓovAoz dw ix zpovóvemw, дколотис тоб 
Pouatev »yeuóvas àraxwuoértur, ойу (05 dvÓoá- 
лода roírovc $90005 alter.“ тайти вто robe 
uiv sis пр мита üvargéysw ?ЕКленла" офтос d 

oroariày á&ióuayor ovrayogoz, yos xarà Mvodv 
xui фоойна uiv, doa ‘Понос биоса yv, «ден 
ég влдооите. rjr дЕ дара" лерохарфнеот, ко! 
rate то duquiaqeés xol хопи’ eg ар (ronu 
мс plo ener, т) tër Моб» убой aéy 

хохо” xaz® overta, xa thy бита xa 
дохиод) zægar ongayyóðys za zonuróðng ёд 

хета, #1 afis zeir тедцатбдус те xob ocupe- 
дус дорд ydo éxrónes ý ygu, ко iar Giom- 
Öns, xoi ogee дтордбто хаотиуой лед ети, 
ладой toy Айо» zal tiw "Phóng хатоси 
xui лотанфу rots UEPÍOTOS cecippsouevy). табтуу 
М№хпфдоох ó faouebg Peaoúueros, оби (ето дето 
бони» про "Pouazyv áovriaxtor деётородб» 
4o0tcw é&áyorvra, дос! Вобиниота парсокседос 
хотахолриш soós vtr Alvor. A£yerot удо, aol- 
Acus atatoa "Pxoouatovz tais Óvogaoius Muo(az, 
лоуодєдоа zteputsgeiv. 

б. "Eyvo обу, gui дю дрогирбіоу zal aega- 
фид» добор — Óumoóvreoen. бер @тадаве» три 
стоапй” agos то Bvtáruor дотук, za Кидонбонт 
вето’ TQ) тб» литого” uuous арии, drca 
брата» ту’ дож ко Üepuovoyor, PS tois 

Таоооохбдас Вавлешуреи, ofc d) cout) дафйвитос 
“Ріс вто деу стомаба», iq Ómreiuayva тобто 
Xcevoor, ÖV abrQ) Фуку ие", то xevrqrdoua стенте- 
хобдеха  cvyxeg aAGuc eov, £z TY YQ иатама- 

т Става дума за цар Петър. 2 Златарски, История, 

си 

скитски народ.“ След това се обърнал към 
своя родител Варда, който заседавал в това 
време заедно с него, понеже бил провъзгла- 
сен за кесар, и го запитал в недоумение: 
„Какво означава събирането на този данък, 
който мизите изискват от ромеите? Да не 
си ме родил роб, без сам да знаеш? И аз, 
светейшият ромейски император, да бъда 
подвластен на най-бедния и презрян народ, 
като му плащам данък.“ След това заповя- 
дал да набият пратениците и им казал: 
„Вървете си и обадете на вашия господар, 
облечения в кожух кожогризец 5: „Всесилният 
и велик ромейски император ще дойде вед- 
нага в страната ти и ще ти плати целия 
данък; така ще се научиш ти, трижди роб 
по прадеди, да признаваш за господари po- 
мейските владетели, а не да искаш данък 
от тях като от роби“ С тези думи той ги 
изпратил да се върнат в страната си, а 
после с добре подготвена войска тръгнал 
на поход срещу мизите и превзел още с 
първо нападение близките до ромейската 
граница крепости?. Но като разгледал стра- 
ната, император Никифор видял, че тя е 06- 
ширва и стръмна страна (защото, да се из- 
разим постически, в страната на мизите „Зли- 
ни върху злини връхлитат“; там теснини 
и пропасти се редуват с гори и храсталаци, 
а след THX пък идат усои и мочурища; стра- 
ната е извънредно богата с води, много 
гориста и оградена отвред с непроходими 
планини; разположена е край Хемус и Ро- 
дона и ce напоява от големи реки. Импера- 
тор Никифор, като видял това, сметнал, че 
не трябва да води ромейската войска в без- 
редие през тези опасни места, за да не би 
да я предаде на мизите да я изколят като 
добитък. Защото е известно, че ромеите 
често са се натъквали на непроходими места 
в Мизия и всички погивали. Затова той ре- 
шил да не се излага на опасност в недо- 
стъпните и опасни места и заедно с вой- 
ската си се върнал във Византион. След 
това удостоил с чин патриций и известния 
Калокир*, буен и смел човек, и го изпратил 
при тавроскитите?, наричани в обикновения 
говор „Рос“. Той му дал около петнадесет 
кентенарии златоб, за да го разпредели меж- 

1, 2, стр. 572, 577--578, отнася тези събития 
към 966 г. — 5t. Runciman, History of the first Bulgarian empire, London, 1930, p. 303 за. — Ostrogorsky, History, 
p. 259, към 965. — П. О. Карышковский, О хронологии русско-византийской войны при Святославе, DBp.V (1952) 
стр. 238 -- към пролетта или лятото 
з Цитат от Илиада, H, 111. | 

стр. 137—138. 
Cpr. Moravcsik. Byzantinoturcica, П. p. 303. 

или 
” C наименованията „тавроскити“, „таври“, „скити“ са означени y Лъв Дякон киевските руси. 

5 Кентинарият (мярка за тежест) -=100 златни литри, а литрата 

на 967. Към същата година ги отнася и П. Петров, пос. съч., стр. 152. 
Калокир бил син на херсонския управител. Той бил изпратен от Никифор 

Фока да преговари със Светослав към края на 967 г. началото на 968. Срв. Карышковский, пос. съч. 

—72 златни солиди или номизми. С други дума визаптийският император изпратил около 108 000 номизми. 
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уз» uv Моб», татр  aignoorzac. üÁAÓ uiv 

Кайдоквонс ès тойс Tavooouídac плёугто (p. 61, 

12—63, 13). 

3. Sphendosiabus contra Bulgaros 
castra тоте! 

"Ево Óà тата хола тв тр" Мат zal TO 

Въбфупо" тф Ваойет біелейтето, 9 100$ тоге 

Ғарооохёдас стай: fanki ейнае Колойвонз 

& Натобаоѕ xarà тір” Хироу yervóucvos, ко то 

rr Тайоа xarxígyoru quoc, 000015 TE тотоу 

Моафрдаоас ха Абуок натауорейоав Флауототс 

(счлохеодёс̧ 98 @лау ёитблоѕ то Хинкди, zat 

Мауро" бы найота, xal Рларрелвс ngos Арине» 

блдоувоп xai азия») êréraoe страйт" avyayno- 

ута Bagar, &Àaóvav xarà Mvoðr тобтоъс де 

хатаустодиво” блолотовойи uiv тір уфа кой 

сойти» zagaxaréycs cis дю» Фдайвциа abro да 

xarà "Puouate сгудоподои, дле xatáoyot rin 

Васа», zo те Poole Пувиотас &ureétomo. 

ueyáAuc 98 xol Фоидириконс tas (рейс ас абто) 

лойЕво кадитнодието, ёх тб» paco taelo 

ситехфооцостта. 

В’. Тобто» rbv Aóyov 6 Хфеудоодав = дког- 

подейс (тобто удо лоде тб» Tage хатетоиаето) 

оёх olóz те їр émuoyeiv vi» Óguip AA, ueté- 

«poc таїс ло тоб лдобтог уербиғуоѕ, дувгоо- 

лодб» te три те хоо xaváoyson то» Моо», 

ха дос 98 deguovoyós те Фр хо 90905, 

duoc тв хай фёнтис Фо, паса” nfuóov Мау 

то» Тойооу лод tyr ёхотоатеіар котулерео” 

¿týna тораообр дада» диша дудо@у отой- 

пд» сеуаувюав, Фетос той Фуикобйиа тф Ho- 

toiov Kaioxúoņ, Or ха бна нота поовйхато 

quias дсоиоїс, ѓұбог ход Mvoðr dgu дё zu- 

guxAÉovros то’ "loroov, xal лод пр ëm ths 

плё оон dmófaow Рлауоиётов, aicüóucror то od- 

uevov oi Mvcot, els тоситойо» будоб” cvvayo- 

uívgy qáAuyya атуаотостес Psupníator. AAA &Qpo- 

ивувотата тб» лоодий е dmopárcec ol Tatoos, 

và te ойху ngopalóvtes, хой та ipy оласацғуо, 

ёліотоофаду» Елдупто» тойс  Mvooócs. oi 0, unôè 

uw zov боль ivéyxovtes, ei; qvyaósíov grot- 

zorro xal zoóc Лоофотойот (éxvoóv 08 фообою? 

тобто Мооб») åyervðs ovvezielovto. tuvatva. дё 

Aéyera ко Пётоо», tòr ңуђтооа тб» Моб», 

боя двоф Йо ха сейвфашо», то длоосдожтФ 

ас тоолук лкоа/уцвата, ВвлйтуЧас ados лєо- 

| Със „Скития“ тук e означена Киевска Русия. 
“Игор. ? Доростол — дн. Силистра 
Златарски, История, 1, 2, стр. 577. 
византийской войны, стр. 138. $ 
дума за „апоплектичен“, 

ария 969 г. — Ж. Иречек , История на българите, 
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Поправки и добавки на самия автор, 

предполага, че тя може да се отнесе към януари 970 г. --- Петров, пос. съч.. 

ду тях и да ги склони да отидат в страната 

на мизите, за да я завладеят. Калокир по- 

бързал да отиде при тавроскитите. 

3. Светослав тръгва на поход срещу 
българите 

Докато императорът се занимавал с тези 

работи в Сирия и във Византион, патриций 

Калокир, изпратев при тавроскитите по цар- 

ска воля, пристигнал в Скития. Той ce 

сприятелил с предводителя на таврите, под- 

купил го с подаръци, очаровал го с при- 

мамливи обещания (цялото скитско племе e 

извънредно користолюбиво, необикновено ал- 

чно и податливо на обещания за подаръци 

и подкупи) и го склонил да потегли C TO- 

ляма войска срещу мизите. Калокир My пред- 

ложил, като победи мизите, да завоюва стра- 

ната HM и да я притежава като свое соб- 

ствено владение, но |Светослав| да му по- 

могве срещу ромейте, за да завземе царския 

престол и да получи върховната власт в 

ромейската държава. При това обещал да 

му даде от царската хазна големи и нейз- 

бройми съкровища. 
Като чул тези думи, Светослав? (така го 

наричали таврите) не бил в състояние да 

удържи порива си. Обзет от надежди за 

богатство, той мечтаел да завладее страната 

на мизите. При това като човек пламенен 

и смел, силен и решителен, той привлякъл 

цялата младеж на таврите за този поход. 

И тъй той събрал войска от шестдесет 

хиляди храбри войници, без наемните, и тръг- 

нал срещу мизите заедно с патриций Кало- 

кир, с когото се сближили чрез приятелство 

като с роден брат. Щом преплувал Истър 

и вече се готвел да слезе на брега, мизите 

разбрали какво става, събрали войска от 

около тридесет хиляди души и се опълчили 

срещу него. Обаче таврите стремително се 

спуснали от лодките и с издадени напред 

щитове и с извадени мечове започнали от 

всички страни да избиват мизите. А мизите, 

като не могли да понесат дори и първия 

напор, се обърнали в бягство и безславно 

се затворили в Доростол" (яка мизийска 

крепост). Казват, че в това време вождът 

на мизите Петър, боголюбив и досточтим 

мъж, опечален от неочакваното бягство, по- 

лучил епилептичен удар? и като преживял 

2 Светослав, киевски княз (946—972), син и наследник на княз 

1 Първият поход на Светослав в България се отнася към 068 г. Срв. 

— Ostrogorsky, History, p. 259. — Карышковский, 

Златарски, История, 1, 2, стр. 979, бел. 

а не „елилептичен“ удар. Смъртта на Петър се отнася 

О хронологии Русско- 
основание, че тук става 

от Златарски (пак там) към яну- 
София. 1989, стр. 102, 

стр, 164, я отнася също към януари 970 г. 

1, присма с 
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лєосіу, ны ОМуоу ёлиВибоаута, тфу rfe бладей- 
деги. 44 тафта uev xarà vi» Миса» Влосбттето 
ÜDortpov Ô дё tæv `Ронойо» одтохобтоо Nixnpó- 
005, tà neol тб» Тавов» Óuyroós, xol Асос 6 
лаоа лдош аётоб тр бот’ ививбщшативиос ис 
c», xoi гуотуоос xol uù зувъстЕо», итдё uow 
пдотайс lws Óovioóusvos (o$0à ydo Фуо uc 
Явуво, «óc Едо тобтоу xcuácavta хд» êr veóvntt), 
TÓTE лоутодалдс̧ ис Ту, xal тйу лейи)у отодиду 
ЗЕботив, xol rovc Aóxovc кадбайщв, xoi тўр ircu- 
хђу qáAayya ёс Вадос дитолте, xai лауодпооис 
іллбтас йлёролуе. rác te изуатас tàs igergoíove 
техтаодивкос ёлі абр тўс nóAeoc лобуюиато» 
хадідоов, xdi cagar Ваоттайаутоу вх одноои ne- 
плоти’ ёлі тор núoyov ёудуобивуос, ди Ker- 
праоюу идола» вКодаво, ёлі фиофт te ueyto- 
го» Ефаоцопйивъос, хата tòr Bóonogov тепе, 
«Ut ngos rò Тоб хатарилёоас Каст Иов лбораша 
Фуре доаотёоюс дё бу, xai Вайтуубиси, єї ха! 
ис̧ hlos, c» Ёсиғу, до, ágóueogov враг oi 
Зелоуі ето, eë подс дифодтеоа та ту rov ĝu- 
uáymv ато. Еъуогао» о?у èĝóxe elva атф, 
& то Ру плолото xv дубу. ouo vào дна 
рдота леоќоғодоь тоб ÉvOc, xal авто Oürror xa- 
70074900904. 

y. "Еътебйв», ёлё tò naod t&v Табою” алг- 
тубка фахпогхебводав (де удо то’ НПатобаоу 
Кадохот Влай тс вас ёхиМуотта xal тўс 
tovtov койас (üüggriácavra, xal uéya naod то 
XysvÓocAdpg дтупдата, ит ееілтоос v roírov 
деди олгісаодо), подс тойс биодоңохот 
Mvoobc ёВоодєбоато uüAÀov лоєоВеоу отг асо. 
xai ўта поќоВес с abvobc ВотеА в, tóv те 
Патобао” Nizypóoor, c то длотуцо» '"Eoouxóc, 
xa. Ф690», tòr та» Ебуаїтоу лобедооу, ха! 
тс тв Фопохеас афтоёс Oztuiurnoxe (та Хропа- 
ур yàg dàravugp5uos nosofieóovow ог Mvool), 
ха! лаодвуоъс tob Ваойхоб yérovc гуа, óc 
ovrdyy тастас тов тоб atbvoxoátogos Pœwuaroù 
лоб, xal адарруитос ёх лоб хдоъс ў тв лобс 
“Pouaiovs xal robe Мъсойс хотаАдау хай quia 
Филедодт. oi д2 Мово йонєроь тру лоғоВеіах 
£ÓÉyovto, xai xópac È afuaroc тоб flacuuxob ini 
uam àvafifiácav:ec (еймоиёуоу дё уруш Мъ- 
об» èp åuatõv дугіодок), то автоходтоо Nixg- 

още малко време след това, напуснал този 
свят. Но това нещо се случило в Мизия 
по-късно. Като узнал за нападението на тав- 
рите, ромейският император Никифор, който 
и без това бил грижлив, бдителен и буден 
през целия живот и не се отдавал въобще 
на никакви удоволствия (никой не би могъл 
да каже, че го е видял да се весели дори 
и на младини), сега се заед с много работи: 
пехотната войска приготвял, отредите въоръ- 
жавал, кавалерията строявал в дълбочина, 
въвел тежковъоръжена конница. Той no- 
строил метателни машини и ги поставил на 
градските стени; завързал на кулата, нари- 
чана обикновено Кентенарий!, тежка желяз- 
ва верига и като я прекарал през Босфора, 
подпряна на огромни греди, прикрепил я за 
кулата Кастелий? на отвъдния бряг. Като 
човек опитен и съобразителев повече от 
всички, които познаваме, той сметнал, че ще 
бъде вредно за него, ако предприеме война 
срещу двата народа. И тъй той сметнал, че 
ще му бъде полезно, ако привлече на своя 
страна единия от тях, Той мислел, че имен- 
но по такъв начин ще надвие най-лесно 
другия народ и ще го покори по-бързо. 

След това, понеже отказал да преговаря 
с таврите (той знаел, че патриций Калокир, 
който вече веднъж се бил отклонил от пра- 
вия ITbT, отхвърлил неговата власт и имал 
голямо влияние пред Светослав, нямало лес- 
но да се покори на неговата воля), решил 
да изпрати пратеничество по-скоро при CBOH- 
те единоверци мизите. И тъй той изпратил 
като пратеници при тях патриция Никифор, 
по прякор Еротик, и Филотей евхаитийския 
проедър. Той им припомнил за вярата, защото 
мизите изповядват безпогрешно християнско- 
то учение, и поискал девойки от царския род, 
за да ги ожени за синовете на император Ро- 
ман, та чрез това родство да се укрепи нераз- 
ривно разбирателство и приятелство между po- 
меи и мизи Мизите. с радост посрещнали 
пратениците, качили на коли девойки от царска 
кръв (мизийските жени имат обичай да пътуват 
в коли), изпратили ги при император Ники- 

1 Крепостна кула на отсамния бряг на Златних por. Тя била построена от Константин Велики (304— 
2 337) и възобновена от Теофил (829—842.) Срв. Janin, Constantinople Byzantine, p. 344. ? Крепостна кула на 

източната страна на Златния por (в днешния Галата). Тя била построена от император Тиберий (578--582). Срв. 
Janin, Constantinople Byzantine, pp. 420-421. * Никифор Фока разбрал, че киевският княз Светослав ще 
бъде за него по-опасен съсед от слабата по това време българска държава, и затова предложил на българите 
военен съюз срещу същите руси, които самият той опълчил срещу българите. Срв. Златарски, История, l, 2, 
584—587. -- Мутафчиев, Руско-българските отношения при Светослав, Seminarium Kondakovianum IV (1931), 
стр. 86. Карышковский, О хронологии русско-византийской войны, стр. 136. $ По такъв начин през лятото на 
968 г. мирните отношения между България и Византия били възстановени. Българските княгини, които Накифор 
искал за жени на синовете на Роман I| — Василий Ц и Константин УШ, пристигнали в Цариград през 
декември 969 г. Cps. K. речек, noc. съч., стр. 102. — Мутафчиев, Русско-болгарские отношения, стр. 85. — Зла - 
тарски, История, 1, 2, стр. 586, 595. — Петров, пос. съч., стр. 146. 

32 Гръцки извори за българската история, V 
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фбоо Е лвило, длаибеш одор u rágora фор и ro умолявали настойчиво да ги защи- 

soUwousvot, xal róv торс авуйда афтфу ёлимєіцє- 
vor литър т” Табос» апотояро xal xcevóv бл- 
soyácacDa. xol xü» ёлциз’Е тобто, xal тоблоа 

xavà r&v Taóoor ёстђоато, ize xoi холо suüvrow, 

ags otc dv rhv “Роиобар árrezujveyxe дбуоце. 

ål ànó шіхойс фопўс оіоообнеха та @’дофлита, 
хо} dg ди муос sb Lenthe ходинс ixxgeuarró- 

нета, маі sig vo &vavtíov вКобв лелусоовт». 

У. Oi uiv др Moooi ysioas ixéróag ёриллогт, 

Évaubvos opia диофлоботес тду abroxoórooa. ё» 
© д2 лодс три Pxorgare(up дивомвийбето, Ñ THS 
ueyüAge "Arnoysias Acus ёлууу вто (р. ТТ, 
3—80, 9; 81, 12—15). 

4. De nuptis e Bulgaris missis 

с’. Тобто тої Aóyow иетейдобаа тбу айто- 
zoropa xai, Фе то #5205 xerayonreócaoa (ейуоиту 

удо блёо то лроойко" maoetyer аёт}, #ктдлов 
тўс бои tavtys dróusvoc), Пъёладер «охо/воск 
тр» ?Геойърти, хо Это» Флтажттощш лос TO 
Въбфто». ó д2 подс тр" Bacusvotsoor всовласас 
xal wp Васе лариотас, #лебтео вибитраз &8- 
čaro то: Вос ос бопиёои фота», тоте HEV 
ëp Eorlos 80905 длалбттето uerénera дё лода 
ziv Ваойво" обир" oò Ówi(unarev viv. бте дё 
Üsouovoyós ис дро пероне хай тойицоас & 
xai nz дос, xal лобуиооу ёліуеоєїр GALOxÓTOUS 
aagafloAcyaroz, kedes ипуотр, cote д тру 
дочко» єіобдо» подс 195 Атуоботиз érouuaoteuocor 
глодиводо! rs xai el Aóyovc тобт) cvrégxsoDat, 

мой rj» тоб obroxgáropog АМипфбоо" tÕr dvoxtó- 
ouw ивлетйос мадооваа. дутердв” vÓoas boua- 
76005 xal veamxobg та пойна ёх бай eua uátooy 
лодс афту» ВЕ лвилси, ойс óztodezouéyi v. обои 

охот ларайт  лаовф? Малер. ёле 0 лороу 
j voóror Зл xaxp ovilafloboa ovupwria xal 
Óemijy бда" Ода, thv novggàv rextiv dro- 
що» Тлейувто, ovvelüórtes ард ду дов кота 
то отуде, tòr айтохойтопа Nixopógor rác дохйе 
хатаслвос диууювау. Виета оз 6 ау 
vys àmaAAayr(s, Моц? te tòr xaÀokucrov Вобот- 
Ср, хаў Лёта tòr Педийиио" elonaAécas xai тд 
доийио» zheloas, tiv to? автохойтобоз Niznpógov 
иегайлфо» Фонанобетто  drvatosow. uir вфеотцие 

TH колкото може по-скоро, като отклони и 
обезвреди надвисналата над вратовете им 
секира Ha таврите. Те добавили, че ако им 
помогне, той би одържал победа над таврите, 
а после над всички, против които би изпра- 
тил ромейска войска. Но човешкото щастие 
често зависи от един миг; TO понякога, тъй 
да кажа, виси на косъм и обикновено се на- 
кловява в противна посока. 

Така мизите умолително протягали ръце, 
като молили императора да ги защити. Но 
докато той се приготвял за поход, NO- 
лучило се известие за превземането на Ве- 
лика Антиохия?.., 

4, За изпратените от България невести 

С тези думи тя’ се обърнала към импе- 
ратора и, както обикновено, го обаяла (той 
проявявал към нея преголяма благосклонност, 
понеже бил пленен от нейната красота), убе- 
дила го да повика Иоан! да дойде веднага 
в Цариград. Иоан пристигнал в столицата 
и се явил пред императора. След като полу- 
чил заповед да отива всеки ден в двореца, 
отишъл си направо в къщи. И след това той 
не пропускал да посещава императорския 
дворец. Като човек пламенен и дързък по- 
вече от всеки други, той твърде смело се 
впускал в необикновени приключения. Иоан 
намерил начин да се промъква през някакви 
тайни входове, приготвени от императрицата, 
да разговаря с нея и да подготвят свалянето 
на император Никифор от престола. След 
това той от време на време изпращал при 
нея силни и смели в битките мъже, който 
тя приемала и държала при себе си в една 
тъмна стаичка. Когато техният заговор, кой- 
то бил заченат в зло и носил в себе си беда 
и страшна неправда, бил на път да роди 
коварното си беззаконие, те отново се съ- 
брали, както обикновено, и решили да сва- 
лят от власт император Никифор. Оттам 
Иоан си отишъл в къщи, повикал Михаил, 
по прякор Вурца, и Лъв Педиасим и като 
заключил стаята, подготвил заедно с тях 
убийството на Никифор. Това станало на 

1 Във връзка с възстановяването на договора за. мир през лятото на 968 г. били изпратени от България 

гратеници, които били посрещнати с 

германския император. Cpe. Liudprandi Legatio, ed Bonn., р. 351. 28. Между 
Киевското княжество от. нападението на печенегите. Срв. Златарски, Исто- да напусне Бъдгария, за да спаси 

особено внимание в Цариград и били предпочетени пред пратениците на 
това Светослав бил принуден 

рия, 1, 2, стр. 586—588. — Мутафчиев, Русско-болгарские отношения, стр. 86. — Ostogorsky, History, p- 209. 

2 Антиохия, главен,град на Сирия, паднала под властта на арабите още през 636 г. На 28 октомври 969 г. византий- 

ските военачалници Петър Фока и Михаил Вурца след продължителна обсада успели да сломят съпротивата 

на арабите и отново да присъединят Антиохия към империята. Cpe. Osirogorsky, History, р. 99, 287. 

3 Императрица Теофано, която след смъртта на първия си мъж Роман H ce оженила за Никифо Фока, ..: взела 
; p P 

дейно участие B заговора за неговото сваляне от власт. Срв. Ostrogorsky, History, p. 251, 260. 

император Йоан Цими схий (869.9761. 

1 Бъдещият 

mall m 



róre dexéupoioc, Ósxatgv iaúvrow пибоат. уста 
0ё хола uv ѓолќдау лорд 10? xowóv тўс биуфдіох 
ийтоиб" uva vc Ваолеіор а с Мвейот àra- 
добто го BaotAet, & 0 табта Фубройдто ,yvoorór 
вото cot Ваойеб, 05 0480005 cot табту ij vuxrl 
бихотебвти  yaAenóc. би 0 адн тофта, | 
yvrapepriuc ёѓоєруудуто, & р dvógec олд 
хатайтфдиооъто, oi тў» ci» uéAlorreg адтоооуўоа 

сфаути.“ то» уоб И До» ó Вао/ебс драууобс, 
АМруа А «p тоб xowüroc холдохота ѓоєура» кои 
те» дудобу лотов лоовиейввоаато б дё, eite viv 
Афуоботау хатокдеодеіѕ, вие ив навес хопойие»ос, 
й хо Вжоргар а поаовуеу ес, лаойке то дошай- 
пот, ду (p tò tÓv брор пб» будобу хаййсто 
gtípoc, дъвбковвуттоу. Ида дё тўс vuzròs Ввлейдой- 
ons, кота то &iÜtouÉvov ў Вас лодс то» aŭto- 
хойтора мофоицоава, Aoyovc де лево чот ёх 
Afvoíoas уєооті àquyuércw vvugd», От, „леі та 
лодс Qeganelor айтфу > влохншаоа, лета ÔÈ 
qorjoe agbs ог AA рефуибуос ó хот скос 
foro, xol uJ)xAecDno та vrr лайкоотйаава yo 
yo тобто”  xAt(o олд”. тоўта проовитотоа 
ги» Eje (p. 84, 24-—86, 17). 

ә. De regno Bulgariae condito 

"Катон Ó6 т абтохоттос zoAÀGic таз puer- 

trig éralayteveto п Обри, zoly 98 лоотбоя ди 
Ti» роли’ ёр тоюдф длейтиивтос, хай ий TORE- 
зехдеб тоб Óforroc. И те ydo одфис тб» dray- 
nota и ô Аидс ёиВадтуас, ёлі тоитў исоди 

гр Роша" doyim ёлербохео ёлёхыхо 98 xal 
я "Родопи xivgow об хоңосдс bnouðnuérn ёл 
диз, xai 5 wor KaoygÓorior xal "Аодвоз ката 
тўс mi Хоа "Avuoyeíac, don  mocoxnjüsianc 
“Реопабоие, хотадоонў. то uiv обу Guaxov xaxóv 
тоб Аног тў onaywyig Hr вх тъ алаутохй ён- 
zopíew поста Фа ráyove съттуауе, ди сос, 
отисос три зои» тоб тособто) дегой. vuv дё ve 
бон» тб» "AyapgvóOrv тр збу “Egov отоатейна- 
ta» паоатаба дугуабиав, №ходаоо той Памижос 
отоотууобутос` бота oPxeloc «or оладоу то) Васа АЕТ, 

&ustetpiay ви лой с шеАётус то" Фот Рибитио. 
лабс ибутоь tòr ХрердоодаВор, тот тўс "Pooonis 
логол ас хатаоҳоуто, Фуко баиповиейгс Зо. xat 
01) лоќодес 0с адтду ёхлёиле, лаоауубА кор acti, 
то» лодс той адтохоатооос №худбооо ёлі тӯ 
холадооиў те» ДРофу» bonsoznuévov Дуа уфота 
шотоу, г rà офф” fn xoi тор Килийоют je- 
то отаода Вдолооо», тў» 2 Mwotov лараймлет, 
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десети > декември“. Казват, че вечерта по 
време на църковната служба някакъв клирик 
от царския двор подал на императора за- 
писка, на която било написано следното: 
„Знай, царю, че тази нощ ти се готви страш- 
на гибел! За да видиш, че това е истина, 
нека бъдат претърсени женските чертози, 
гдето ще бъдат заловени въоръжени мъже, 
които възнамеряват да те убият“ Импера- 
торът, като прочел записката, заповядал на 
надзирателя на спалнята Михаил да издири 
внимателно тези мъже. А той от срам пред 
императрицата или поради небрежност, или 
пък обхванат от душевно помрачение, отми- 
нал стаята, в която била шайката на убий- 
ците. Когато вече настъпила кощ, царицата, 
както обикновено, влязла при императора 
и повела разговор за пристигналите неот- 
давна от Мизия девойки. „Аз отивам да се 
разпоредя за тяхното настаняване, а след 
това ще дойда при тебе. Нека спалнята 
остане отворена и не я заключвай засега. 
После, като се върна, аз сама ще я заклю- 
ча.“ След като казала това, тя излязда навън. 

2. За осковаването на българската 
държава 

Много грижи смущавали духа на импе- 
ратор Иоан. Застанал на кръстопът, той не 
знаел коя посока най-напред да хване и да- 
ли няма да пропусне да направи потребното. 
Недостатъкът на храни и усилващият се 
глад вече трета година измъчвад ромейската 
държава. Предстояло и придвижване па ру- 
сите, което ве вдъхвало добри надежди, а 
също тъй и нашествие на картагенците и 
арабите в сирийска Антиохия, присъединена 
наскоро към ромеите. Благодарение на своя- 
та предвидливост императорът прекратил 
непобедимото зло -- глада- чрез доставка 
на храни, които бързо докарал от всички 
пазари, и така спрял разпространението на 
ужасното бедствие. А напора на агаряните* 
той възпрял с помощта на източните войски, 
предвождани от патриций Николай, придво- 
рен евнух на императора, който поради 
честите походи притежавал голяма опитност 
в битките. Но със Светослав, предводителя 
на руската войска, пешил да поведе прего- 
вори. Изпроводил при него пратеници и му 
съобщил да си отиде в своите земи в Киме- 
рийския Босфор, след като получи възна- 

1 Тук става дума за заговора срещу Никифор Фока, който бил убит нг 11. ХИ. 969 г. Съобщението на 
Лъв Дякон лава възможност да се датира пристигането на императорските пратеници в България и връща- 
нето им заедно с българските девойки към ссента на 969 r., защото за тях се казва, че „неотдавна“ били дошли 
в Цариград. Срв. Златарски, История, П, 2, стр. 597. * Византийските писатели наричали агаряни арабите. 
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Роишов ngooýxovoar, xai ànóuowar тпелобдау 
Мохедоуѓос дуёхађдеу. уста удо Моос ànoíxovc 

С e fj 2 M S i d ^ ГА 

тб» блеовооба Котойроу, Xozápom тв xal Хотий- 
ræv? утас, vOv oixcíov иетобтйус пд GQ4ouÉ- 
vovg 96 xarà пр Egon, толщу хатедзрфёуои 
xal хотихйос, Kavaorarivov, © Поруоуйтоѕ eutzAg- 
сас, тоте “Pouaiow пувиотЕоттос” биос де 
rjv you» дло Bviyádgov (rv офбт qviáoyov) 

BovAyagía» «oAécat. 
at 3 E " ` 2 и ял TRY 

5". “Адто хо! #5005 лай тобто» Aóyoc, 00& 

лар Égow "ототочакоб, тов “Рошойт” автокойго- 
00$, бло .leovríov ѓул ёутос три Diva ха) xara 

i - , г ра“ TIT Beer he. DTO) 
тү» Хеодота TLEQLOQUG T EV TOS, слилео ёк дет (UU) - 

дадодиш zoÀvroónosc ёубувто, ёс тт Мобий" те 

доводи, xal tò Меоф» Едьос поодетаобаодси, 

ipu, пр’ тв faotíay aou дуаббоаодон, хе! 

водо usyáAovs дралойтукодон. тої 08 #лєодаі 

те амф, kol лод abro, те  Daousius ай 

глайпицфои, sAngérek vv хват, бор ó "lotgog 

2итос Maxeðóror negioglrew xeb түр uerobajyon. 

тоб) лотойвда, ка лола подёио» ёоуа ко 

дудослодюиб» лоого “Ропаик, лойвитовіоу- 

ras де, ищ rà Фодхфа хатотоёуортас кината. 

"Poyuaíovc д2  àvremévot тобто" тоў ÖÈ тр” 

мебо" обу  Gquovauérovz ддм, Ел диф/афф» 

ус» Aóyuas хотадтеоти, xai tais Óvoyoptats 

rorrove иатауоюввода. ло Фу! votyagobr ёх тог 

xarixe(vov xugo котафбарето»  coAíuem, xal 

эвууа о» отойттуф? oÀozóror, AMoenqógov те, той 

aaAeuorárov автокойтовос, леобътоз под; ry Mu- 

об», лаод идтог Kovatarvivov Авувтан Колос»? uov 

ўсотд о. Мосо, xoi аб nagd той fyyóvov 

обтой Keovorartvou rof tig А?ророту Коте 

“об, x«l và бу д2 подс Чажуот тоб айтохой- 

rogos, 55 тах то’ Mvoëw абда оҳи парготи- 

auto oby ioropeirat дё us “Роше” #ъвооз, tow- 

rovg èm 176 офетвроас yie котаротойивуст. ÀLA 

лео uèr тобто» GA (p. 102, 22— 104. 23). 

а) Хамиион et Хокуброх сос. 

1 Котраги, известни от друга извори под 
мите около Азовско море. Cpe. Moravesik, Byzantincturcica, П, p. 

стантин IV (668—685}. З 

областите около Азовско море, известно през 
тата тук „Македония“ срв. G. Сапкопа-Регкота, 
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името кутригури — 

средновековието под името „Меотидско езеро“, 8 

Bulgarians and Byzantium during the 

foundation of the Boulgarian State, Bsl. XXIV, 1, 1963, p. 52—53. 

за гслямото поражение Ha византийската войска в България на 26 юли 811 г. 

граждението, обещано му от император Ни- 
кифор за похода против мизите, а да остави 
Мизия, която принадлежи на ромеите и от 
старо време съставя част от Македония. 

Казват прочее, че мизите се отделили от 

северните котраги!, хазари и кумани и на- 

пуснали бащините си жилища. Скитайки по 
Еврова, завзели и заселили тази страна по 
времето, когато Константин Погонат? упра- 

влявал ромейската държава и по името на 

своя племенен началник Булгар” я нарекли 
България, Затова има и друг разказ, който 
гласи така: Когато на ромейския император 

Юстиниан“ бил отрязан носъс и бил заточен от 

Леонтий в Херсон, успял с хитрост да избяга 
оттам и пристигнал в Меотидаё. Тсй при- 
влякъл на своя страна мизийския народ при 
условие да го възстановят на престола, сре- 
щу което ще получат големи награди. Ми- 
зите го последвали и след като завзел 

властта, те получили от него страната, която 
се намира между Македония и Истър. Там 
се преселили те и, винаги готови да воюват, 
принуждавали ромеите към чести войни, от- 
вличали в робство населението и опустоша- 
вали тракийските области. Ромейте излизали 
насреща им. Мизите не можели Да се про- 
тивопоставят на тяхната храброст, но устрой- 
вали засади из горите и ги побеждавали в 
вепроходимите места. И тъй от времето на 
неговото царуване се водили много войни 
и храбри военачалници загинали, а и сам 
Никифор", старият ромейски император, пад- 
нал от ръката на мизите. Говори ce, че те 
били победени само от Константин Копро- 
HHM, след това от неговия внук Констан- 
тин?, син на императрица Ирина и сега от 
император Иоан®, който с оръжие превзел 
мизийските градове. Не се разказва в исто- 
рията за никой друг or ромейте, който да 
ги е победил в собствената им страна. Но 
стига толкова за това. 

хунско племе, което населявало зе- 

171—172. | ? Византийският император Кон- 

Почти същото сведение за един легендарен родоначалник Булгар, от когото полу- 

чили името си българите, предава и Генези9. Вж. Genesii Historia, 

neparops Кстиинан Н Ринотмет (685—695 и 705—711) и Леонтий --- (695—698). 8 
i Византийските им- 

„Меотида“ се наричали 
За спомена- 

first decades аНег the 
г Никифор 1 Геник (802—811). Загатва се 

8 Константин У Копроним 

ed. Boun, p. 85, 22. 

(41. 775), който си бил поставил за пел да унищожи българската държава и предприел девет похода срещу 

българите. Срв. Златарски, История, 1.1, 

VE (780—797) и Ирина (797—812). 
© 
стр. 200—225. — Ostrogorsky, History, p. 149—151. 8 

1 Иоан Цимисхий. 

Константин 
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6. Sphendoslabus Philippopolim expugnat 

г. "О д2 Хреудотой4Воз, raiz xarà тф» Mvo 
vizus ini ибуа aigóuevoz, ка тӯ Baobao abha- 
де олвоолда [igevÜvóusvoz (др vào три уооаз 
ВеВосос ёхёхттто), лвиде то xai xatanAgyu; Me- 
cobs vj ёифбтф Флора хатвораофиетос (фас! 
ydo тр Фу ллот аси» tQ coisueiv ёдо, 
Ówuvglovc тбу ёр тф дота дррђёуте» bus xai 
anavügdrwos draoxoloníco, кар табар tò до» 
дла» ёндаиатбоси xal Velva Глболоудот), Üre- 
оабхоис ка абдадас таз dnoxoíons rois побовес 
‘Poualwyr ёёбрєоє uù yao дрёсобоа тўс убой, 
ебдайиотов oons, el ш) &й xouuárov подитайоу- 
та» хотавВодђ, маі длаейлойном тб» тє noie 

^ А ^ » er Mix 14 > 5 r ха tà» дудоалбдо», два тф soituty еяеитцосото, 
5 ? 5 # с 7 ~ АГ - 

€i додй Вобйкоди “Pwualovs taŭra xaraflalsr, 
217 * ap ? Z ~ з ГА t г а 

алда тс Ебофлих дйттоу дротаовби, Oz an, 
лросухогоне aivois, xol zo0; тр "ouv ueta- 
омстдбводаг 4100$ yàp и) oleoa, Тагооохбвас 
els олодас “Рокот £vufijosodai.— Голо ó6 
6 aProxgáro0, TAS roa /raz dnoxoioe; той Ххбтор 
дебдивтос, мой аб vols лооилєотад иё Quel- 
petet таде „про ёх лат ès duds дайдосо 
опт’ дАбВито" xafiy (sóc Фивойвиов", ой 
де» olóusÓa Ива афто? бтв coóreur sira 
лотейоутев tiy tò ла’ дейбуоноа", ка! та Xor- 
опа» лоєодебоуте Ена. да та?та еѓотроб- 
педа re вий" ос pilos, xal ovulovAis'oun, Есте 
Ts длашов” тўс изд u лоодумобоне удод 
Фи”, xat uj ÓwHéAAEw, итд? dvadíeodo, в? дотас, 
Ос s Qu) кохалейс тат rjj Ovgowpógo čvu- 
Povi vévowüe, oox uðs, абтойс ОЕ Живо таб 
дубхаде" ovvrtüs(oas олоудас. xai ий ye бои 
неуадайуоъс тађтас ас doxoíosz лот. ëy 
Хопотф удо даффобиеу тф ада деф, c, d 
ип еко qoos алое, xal йхортєс nap hu®r 
тол ледадцоводе. общи уйо св ий дети 
10 roð cob лтаїоце "Iyyooog, dore таб évópxovs 

1 ` ~ H x z Е олоудӣс лаоа рабо” ÜÉusvos, оф’ ивуй а) xw- 
чать xol  uvgíos охбрео xard tis Вас виопонс 

ixnAt0gGs, ибдс obv дека диво Pc rv Kuv 
ибооп dqíxero DBóomogov; abviyysÀoz бу» ных 
yeyovOS оъифообу. xai zagu тду айди olxuo- 
то” идоо» ёхє(уотъ, naga rovs Геоцатойт ixorga- 
тегойутот, ка подс ёивіуо» Agqüírroc, кой pretë 

6. Светослав превзема Филипопол 

Светослав, възгордян много от победите 
си над мизите и твърде надменен поради 
своята варварска самонадеяност (защото той 
вече здраво държал страната в ръцете си), 
всял всред мизите страх и ужас с вродената 
си свирепост. Разказват, че като превзел 
с война Филипопол, той жестоко и безчо- 
вечно набил на кол двадесет хиляди души 
от заловените в града. По този начин упла- 
шил всички противници и ги усмирил. На 
ромейските пратеници той отговорил гордо 
и самонадеяно, ue не ще остави тази благо- 
датна земя, ако не му заплатят много та- 
ланти и не откупят градовете и пленниците, 
които той е завоювал. В случай, че ромеите 
не желаят да заплатят това, нека напускат 
по-скоро Европа, която не им принадлежи, 
и да се преселят в Азия. В противен случай 
да не си въобразяват, че без това тавроски- 
тите ще сключат мир с ромеите. Император 
Иоан, като получил този отговор на скита, 
повторно изпратил при него хора и отвър- 
нал следното: „Ние мислим, че не бива 
сами да прекъсваме завещания от бащите 
ни ненакърним мир, на който сам бог е бил 
посредник, понеже вярваме, че има провиде- 
ние, което управлява света, и почитаме хри- 
стиянските закони. Затова ви предлагаме и 
ви съветваме като приятели да се оттеглите 
веднага от тази съвсем чужда за вас стра- 
на, която съвсем не ви принадлежи, без да се ба- 
вите и противопоставяте. Знайте, че ако не 
се подчините на този полезен съвет, то не 
ние, а вие нарушавате установения от старо 
време мирен договор. И не смятайте този 
наш отговор за самохвален, защото, ако не 
напуснете тази страна, ние, като се упова- 
ваме на Христа, безсмъртния бог, сами ще 
ви изгоним из цея, дори и против вашата 

воля. Мисля, че не си забравил поражението 
на баща си Игор, който, не зачитайки клетве- 
ния договор!, потегли срещу столицата с 
големи приготовления и хиляди ладии, а при- 
стигна в Кимерийския Босфор едва с десет 
лОдки, сам вестител на собствените си зло- 
честини?. Оставям настрана и жалката му 
участ по-късно, когато, пленен през време на 
похода срещу германците, той бил вързан 
на стъблата на две дървета и бил разкъсан 

1 Тук става дума за договора между Византия и Киевска Русия в 911 г. който бил нарушен 
or кияз Игор в 944г. За този договор вж. Памятники русского права, т. 1, под редакцией C. B. Юш- 
кова, Москва, 1952, стр. 6--10. 7 Походът на Игор срещу Византия станал през есента на 944 г. До края на 
същата година бил сключен нов договор между Киевска Русия и Византия, който повтарял условията на дого- 
вора от 911 г., но в някои отношения бил по-благоприятен за Византия. Срв. Osirogorsky, History, p. 245. — 
Памятники русского права, 1, стр. 41. 3 Както изглежда, тук Лъв Дякон е объркал името на племето. Игор бил 
убит OT древляните - - славянско глеме, което живеело ча с.-з. от Киев. 
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на две. Мисля, че и ти не ще се завърнеш 

в отечеството си, ако принудиш цялата ро- 
мейска войска да излезе насреща TH, но ще. 
загинеш тук с всичките си войници, та дори 
огненосец He ще иде в Скития, за да из- 

вести постигналата ви участ.“ Светослав, 
възмутен от този отговор и обхванат от 
варварска ярост и безумие, отвърнал след- 
ното: „Не виждам никаква необходимост, 
която да заставя ромейския самодържец да 
дойде при нас. Затова нека не се мори да 
идва чак до тази земя, защото ние скоро 
ще разпънем шатрите си пред вратите на 
Цариград и ше ro обградим със здрав 
окоп, ще посрещнем храбро и самия импе- 
ратор, ако излезе и се осмели да се бори 
срещу такива опасности. Ние ще го научим 
със самите си дела, че не сме никакви за- 
наятчии, който с ръчен труд изкарват пре- 
храната си, а мъже ка кървавите битки, 
които с оръжие побеждават врага, въпреки 
че той поради незнание смята руската хра- 
брост за женска изнеженост и се опитва да 
ни плаши с такива закани, както с плашила 
плашат малки деца“ | 

Императорът, като чул безумните му ду- 
ми, решил да не се бави, но да се готви за 
война с всички сили, за да изпревари при- 
Сънгането му и да му попречи да нападне 
толицата. Веднага си избрал дружина от 
ern и млади мъже, който нарекъл без- 
смъртни и им заповядал да бъдат винаги 
около него. След това повикал магистър 

Барда, по прякор Склир, брат на Мария, 
покойната съпругг на този император, деен 

мъж и прочут с храбростга си, а също и 

гатриций Петър, назначен от император Ни- 
кифор? за началник на стана поради свой- 
ствената му доблест и лодвизите му срещу 
неприятелите. Разказват, че веднъж, когато 
скитите опустошавали Тракия, Петър, макар 

че бил скопец, излязъл като равностоен про- 

тивник срещу тях със следващия го отред. 

Тогава вождът на скитите, огромен мъж, 

облечен с яка броня, пристигнал с коня си 

на полесражението H размахвайки дългото 

си копие, подканвал кой би желал да се бие 

с него. Петър, изпълнен с пеобикновена сме- 

лост и решителност, остро боднал коня си с 

шпорите, насочил копието си и го забил 

силно с двете. CH ръце в гърдите на скита. 

Ударът бил толкова силен, че копието про- 

било желязната ризница, която не могла да 

издържи, проникнало чак до гърба и вели- 

тд» дфодха, ФА üvavóor тор лайт хеттоу канЪТ, безмълвен, се прострял на земята. 

1 Елитен военен отред. ? Магистьр Варда Склир, един от най-известните византийски военачалници 

no времето на Йоап Цимисхий. $ Император Никифор Фока. 
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Това ново и странно зрелище поразило ски- 
тите и те започнали да мислят за бягство, 
На тези именно военачалници императорът 
заповядал да преминат заедно с войските си 
в пограничната и близка на Мизия област, 
там да прекарат зимата, като обучават вой- 
ската и пазят страната да не пострада от 
нападенията на скитите; да изпращат в ста- 
новете и в селищата на неприятелите мъже 
двуезични, облечени в скитска носия, за да 
разберат техните намерения и това да бъле 
донасяно на императора. Като получили от 
него тези нареждания, те пристигнали 5 
Европейските области. 

Г. Сражение между византийци и руси 

Тавроскитите, KATO чули за тяхното пое- 
минаване, отделили една част от своята вой- 

ска, присъединили към нея войска от хуни! 
и мизи и я изпратили срещу ромеите. Ма- 
гистър Варда, който изобщо бил мъж xpa- 
бър и решителен, шом научил за тяхното 
приближаване, обхванат от гняв и силен 
устрем, събрал около себе си храбри отреди 
и се впуснал в бой срещу противника. По- 
викал Иоан Алака и го изпратил на разуз- 
наване —- да види скитите, да узнае при- 
близително броя им, на кое място стануват 
и какво правят, да прати веднага хора при 
него да съобщят всичко, та да приготви и 
подреди войската за боя. Moas, като взел 
поверените му отреди, бързо препуснал сре- 
щу скитите. На другия ден той изпратил 
при магистъра човек с поръка да дойде вед- 
нага заедно с войската, като казал, че ски- 
тите He са далече, стануват съвсем наблизо. 
Като чул тези думи, той разделил войската · 
си на три: на първата част заповядал да 
вървят направо, а на другите две части да 
дебнат по страничните дъбрави. Те тогава 
да изскочат от засадата, когато чуят звука 
на бойната тръба. Като дал тези нареждания. 
на войсковите началници, той се спуснал 
направо срещу скитите и смело започнал 
борбата. Неприятелската войска, на брой по- 
вече от тридесет хиляди души”, превъзхож- 
дала по численост (ромеите); войниците на 
магистъра заедно с тия в засадата не били. 
повече от десет хиляди души. В завързалия 

! C хуни тук са означени маджарите. Срв. G. Сейғепі Compendium, 1l, p. 384. — Златарски, Исто- 
рия, 1, 2, стр. 608. — Moravesik, Bvzantinoturcica, П, p. 235 2 Според Скилица-Кедрин войската Ha Светослав 
броела битами оо, dai. тоаймозта“ несибт, което обикновено се · тълкува като 308: хиляди, Вж. G. Cedreni Com- 
pendium, П, p. 384, 16—17. Cpe. Златарски, История, І, 2, стр. 604, който смята, че този брой е преувеличен или 
„погрешен при прелисването“ (пак там, стр. 604, бел. 1) и че най-правдоподобна е предадената от Лъв Дякон 
цифра. По-вероятно е обаче, че изо в текста на Кедрин не означава десет хиляди, а само хиляда. В такъв 
смисъл се среща: думата: игогас и: в други автори. Така предаденият от Скилица-Кедрин брой следва да ce из- 
тълкува 38 000, което He се различава съществено от съобщението на Лъв Дякон. 2 ^ 
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Próyyavor. тйс 96 ovunAowne yevouévns aag dugo- 

réprov, Ёлиллоу oi увамхотедон. гутабда д Aéyerar 

rör муа Хнодат, Фи «oi ocpuaroc духе yav- 

goónueror, TÄS dug abror алоно ёута файауров 

ФЕллебоа re, xai wp Ваода émiógaustr, xol Eige 

тобто» alika xarà tie xógvÜoc xerim ё yeréoða 

тр" тоб &qovc zatapogár, too адѓёоос dvayrauqiér- 

тос rjj xvj, xai dAAayóos т} та?ти отєуаубтти 

лёдоноддоотос Коуотаутітос ÔÈ O потобнос, 

свущиос 10  Dáoóg тейб», доп тФ оед три 

збро» éugvoá(cw, пейодддс TE яефъхфв TØ omua- 

v, xal тір ох» Óvoexfíaotoc xai диатауфтотос, 

10 (ос onaoáuevoc itr то» Хитър Вай» 

6 44, vip pogody афто Тлеаддистос, дима ту" 

nAgyiv, xar icytor бллийсас той Гллог. дёҳето ёё 

табтр» лаой тду abyíra 6 сялос, ду Фаилеойс 

ánovíurevar 6 2 Ххбдис, dua TØ лаф xartevey- 

век, лодс тоб Kevotarcdivov Фуалоофаттете. 

г’. Tõe дё идхис vijóe ханётое ивтахйтоиетия, 

ха! cvyrüc xal дифитайфутоцс истадайдогопс po- 

лас да кдтвоа, tÒ ровно ô Вдодас ёту 

Рухейевети, 10 тв твалаза дарта патауєїу 115 

8: ФаЛаууос Ри бр» — Aóyow Егауастдопс HOTA то 

обудпиа, xai ката viov 10» Хурд» ysvouérgc, 

дбос те айтотв Фона nal подс qvyaósíav dméxit- 

var. ил ÔÈ увувупибоис Лаилойс THS бибЕвсос, 
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xai dAAoxórQ  tüc mAuyüc noóndcovreg, обу 

oiucoyj тд» cvrvaomuouór дойбдаттес, eic qvyaóetav 

ётоблоуто. obo ézuostóusvot “Роцагов ивхо: Вадєіас 

£oníoas дуроот åvņnieðç. хата тобтоу т) Двустас 

ту дуфта леутўхоута хо) лете `Роища» dvógus 

тедуфиш, тоагиашас 098 увъдода  ovyvoóc, xal 

feno катахоуподтио tobs л отас Уход те 

énig robe Фоигоовс дордаотра. ЯР uiv поб 

торс Хийдас увувтийт тдте “Роиако» дашат 

вс тоюбтоу ётедєбта tò т620с. "leávrgc дё ó 

abxvoxoároo тдс 'Ae(ac Óvráuss sic thv Eboonnv 

да тоб "EAAgonórvrov леощобойви хатулеуву, вс 
тдлі Фдофкпс te ха! Маквдотав бахаиасат yowga, 

xol тоїс xou боциёои yvuráteoÓa, ÒS ит 

длбиахо ве” ёл тду TÕV dy«ovcov каоду, uetoven- 

гобитес Pv 1ў gdgg iv ÓvoucrÓv ледцибиво” 08 

tòr vob Йоорс мообу  Pxeivov уйо ўд Ex те 

се бой между двете страни паднали най- 

храбрите. Казват, че един скит, внушителен 

със силата и с огромното си тяло, се отде- 

лил от своята бойна редица и се спуснал 

с коня си срещу Варда: ударил го с меч по 

шлема, но ударът на меча бил напразен. 

Острието на меча се огънало в твърдостта 

на шлема и мечът отскочил на другата 

страна. Патриций Константин, роден брат на 

Варда, чийто бузи отскоро се били покрили 

с мъх, огромен на ръст и ненадминат и не- 

победим по сила, с изваден меч се спуснал 

да удари скита, обаче той, предвиждайки 

нападението, отбягнал удара, като се накло- 

нил към задната част на коня. Ударът по- 

паднал на врата на коня и го разсякъл на 

две. А скитът, повален заедно с коня си, 

бил съсечен от Константин. 

Когато победата клоняла ту на една, ту 

на друга страна и много пъти Ce колебаела 

между едните и другите, Варда заповядал 

да свирят за настъпление и да бият непре- 

ставно > барабаните. По уговорения знак 

войници излезли от засадата, явили се в ти- 

ла на скитите и така ги изплашили, че те 

ce впуснали да бягат. Но докато още po- 

меите не били почнали явно да ги преслед- 

ват, един от знатните скити, който изпъквал 

между останалите с големия си ръст и с 

блясъка на оръжията си, обикалял бойното 

поле и насърчавал другарите си към смелост. 

Варда Склир го настигнал с коня си и го 

ударил по главата. Мечът достигнал до поя- 

са и нито шлемът можал да го защити, ни- 

то бронята могла да издържи силата на 

ръката му и острието на меча. Когато той 

бид разсечен на две и проснат на земята, 

ромеите започнали да викат от радост и 

придобили смелост. А скитите, уплашени от 

неочаквания и страшен удар, с отчаяни ви- 

кове разкъсали строя си и се втурнали да 

бягат. До късна вечер ромеите ги преслед- 

вали и безмилостно ги избивали. Казват, че 

в тази битка загинали петдесет и пет души 

ромеи, обаче имало много ранени и повечето 

от конете промушени с копие. А от скитите. 

загинали над двадесет хиляди души. Така 

завършила битката на ромеите със скитите. 

Император Йоан побързал да прекара 

войските от Азия през Хелеспонт в Европа, 

за да зимуват в селищата на Тракия и Ма- 

кедония и всеки ден да се обучават с оръ- 

жие, за да не бъдат негодни във време на 

война и да не отстъпят в битките с неприя- 

телите. Те трябвало да чакат настъпването 

1 Става ‘дума за сражението при Аркадиопол (дн. Люлебурғаз) през 970 г. Срв. Златарски, История, 

Ь 2, стр. 604—605. 
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увиивой с хатифейв прохблтоктос, xui вс ототе- 

оду док” то хоошяхоу нахаотниа utrapáAAortoc, 
a)róv te Ваодёа Ос айтобс дфиквода, tàs dug" 

ото» Óvránac Влаубиенот, xoi mavovód oic 
Тагооохёд их опил/ хода (p. 108, 17—111, 16). 

8. De Barda Sciero 

УП. y. Dágóay ой», ду zar éxcrvutoav Zinger, 
дудоа Ма" Ритолаб затих и доастпоот, ot 
Up сбущио” Маоа” zowawòr ёодв Plov tò лодс- 
двр ó "Loárvge, ка и xal ocqgocórg čs uéya 
xnAéovc Hxovoar (ёфду д2 ran 6 mangos катео- 
yaoá&uevog Üúvarosy тобтох iv аафотоов тедобита 
хе) тб» ёлі Өобхус OTOUTEVUGTOW  влототобта, 
ха про то» “Рос copaĝátovow xarà vv “Pe 
пое” | ÉujAvow увууоков длотаужота, мета тр 
доютеќа», ip Fvayos атзднооло торс Фх ав товра- 
ивуос, Илво not йду дедидоти,  цеталерардиенос 
Ó Ваощейс xal стои тт” draxovtas xarà тб’ 

стасожбфу, ёс riy "Acíar éxewuwer (p. 117, 1— 11). 

9. De clade Romanorum in confiniis Anchiali 
accepta 

С. “Aou tob абтохойторос .iéovroc іад, 
хдо vr Фъйвт истауаотбутос, xai ? Адейдудоог, 
ro? айтоб cevaíuov, хохол вхебнр avvasrtAdórvoc, 
ес д2 “Ронаийе дох soos te Kovorariivov, 
той идуроуифот подс abrod, nal vis Афуойотие 
Жолс, глофайфв peoouévys, Хона», ó vir Mu- 
оф» üpyyós, àvgo тодизюв xal ÜOsouovoyóc та 
лодгшяй, падот opaðáčor, маі xj xarà “Ponar 
идупу» Оо», sbxauíac доабдисуов, Дендатф? ох 

&víg Махедомо» xal бофжр &5 влбюойт те 
Sveip xa съзййа ёлаодыс, айтоходтооа avtor 
åranņoúrrew “Pwualos £xéAcver. ої 96 ту бло 
доо» áAafove(ar zal üfgw тоб Zxúðov ш) qégor- 
rec, tà блда xwe» хотафтоб ёурюоау. xoi ди) 
Абота то Фохӣ»у, àvóosíq xai тоолаос tyri- 
хафта тар AouuDr отоструб» vtasoqéoorta, доупуст 

тўс отоаийе сроотрофивто ка! Лорёотхо»” тб 
cyoAd» дунлӧутєс “Гоиауб» дё, тор fuspow 
re» лооувинофиско vavooxov (Доозуубоют то» 
stÀofiv тор еко tn» тоадти» Oquuívov дохци 
óroudtovowY róv uiv ёх yis, tò» 02 ix Oaáácons, 

+ Варда Фока, племенник на сваления 

261. 2 Ostrogorsky, History, p. 
o - 1 

събития. си като се връща към по-стари 
стантин VII Багренородни. я. 
тин Vl Багренородни, която ло 919 г. управлявала като регентка на малолетния Константин. 6 

Симеон искал да бъде провъзгласен за император на българите и ромеите. 7 

брат на император Никифор Фока н баше на 
на отред от императорската гвардия. Cpe. Bréhkier, Les Institutions, р. 558. 

History, р. 238, смята с основание, uc 
Става дума за Лъв Фока Куропалат, 

„Лакапин. 

33 Гръцки изкорн за българската история, V 

император Никифор 

докийска около 970—971 г. c цел да завземе византийския престол. Срв. Златарски, История, 
Лъв VI (886-912) Тук авторът прави едпо отклонение от изложенисто 

8 Александър — визаптийски император (912. --913). 
Зоя Карвонопсина -- четвърта жена на Лъв Vl, майка ma император Коистан- 

на пролетта. Koraro след мрачната зима се 
пукне пролетта и внесе в природата трайна 
ведрина, сам императорът щял да пристигне 
при тях заедно с войските от столицата и 
тогава с всички сили щял да влезе в борба 
с тавроскитите. 

8. За Варда Склир 

Варда, по прякор Склир, извънредно хра- 
ър и енергичен мъж -- император Йоан 

бил женен преди това за неговата сестра 
Мария, прославена със своята красота и ум, 
(жестоката смърт рано покосила нейния жи- 
вот) -- този именно (Варда), който бил ма- 
гистър и началник ка войските в Тракия и 
който мъжествено спрял буйното настъпле- 
ние на русите срещу ромеите, след подвига, 
извършен от него неотдавна с прогонването 
на скитите, както вече споменах, бил пови- 
кан от императора, назначен за началник на 
войската срещу бунтовниците и изпратен 
в Азия. 

9. Пораженнето на византийските войски 
при Анхиало 

Когато император Лъв? след изтощител- 
на болест напуснал този свят и родният му 
брат Александър? го последвал скоро след 
тсва, ромейската държава се намирала в не- 
сигурно положение при невръстния му син 
Константин? и императрица Зоя?, вождът 
на мизите Симеон, човек смел и извънредно 
войнолюбив, който отдавна горял от желание 
да воюва и подготвял война с ромеите, сега ce 
възползувал от удобния случай и непрестанно 
опустошават Македония и Тракия. При това, 
увлечен от своето скитско и свойствено нему 
безумие, заповядал на ромеите да го про- 
възгласят за император®. А те, като не могли 
да понасят явното щеславие и предизвика- 
телство на скита, решили да му обявят война. 
Назначили Фока’, който в това време по 
храброст и победи надминавал останалите 
военачалници, за предводител на войската и 

го провъзгласили за доместик на схолите?, a 
Роман" избрали за началник на огвеносните 
кораби (достигналият до тази длъжност се 
нарича друнгарий ка морските сили). Те били 

Фока, повдигнал въстание в Кесарся Капа- 
L 2, стр. 605. -. 

$, Kon- 

Ostrogorsky, 

Варда Фока. 8 Началник 
* Бъдещият император Роман 
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Avooic влайеойи пооблецра”. nego та де 
ту Дкола xal пр  Mvoíav котефурота quot 

Рулблож діауо»іоводо, хо! атабигта пи 

хатахбуеи тб» диоивиб», (5 tòr Хгивфт а àzo- 

оо» озувда трио дет’, xal дшуҳауєїу 0, Uu xal 

добо), xal блох ^xqóyn обто доа?» dvógoe zal 

дматауилчото». 10) 9 ха тб» ПА со” длеопхдтау" 

Мъобу xal лобс фъуадеіоу toszouévom, бууга 

лоб tvog Ауе тат Глиототб” букву 

то „суп, di; ô doovyyáoos "Поиитоз ато 
донос длдойс, xurà лобиуа” Потаиот той лрей- 

патос, Фофи тоодо длол в eis то DveQáruor. 

10v 08 тф бло xfjg бууеМас лерифуцсотта, 
дайбоо тв tor ewracczucuOY, ка, бта rois М 

сот; дбъта, длереойи лоох rim BDaotóovour, Er 

дос tv той “Роиавой паотеоцоо лю’, ка 

njs Роном с пузио аз духостис увито. тоу 06 

Nuuedw, пр длоофбонюто» 0 dÀÀóxoror оли 

*Piyuaioy. quy, ддощон Фу às то nupavrixa, 
m те охшожоваккот ви, хо 0287005 AMvooisg 

ёолон ѓуубдттаг нађбуто дЕ wÈ xgároc 

ебу" abroós, Елвойс re, ка rege zug GVP- 
xówat бууда. xol тб Вой’ бой» ова owmgelas 
дотфи лава rh» "Лудо, xaliy бий cuve- 

xóme тоте фео» ти Ponal TÒ отобтееии. 0 

дё Чёт, Рлебтво Qoríomos те eis tò Ведут 
MARE та ~ DAON а e А ^"» 04 x 
безе, и tis ох dudgraver (ёфт) yuo 

+ ^ „7 
6 *Pouavós про райАао” ор коледен xol 
MH с Lm 2 PLNS А LP 2 9? 4i ЧЕ) Пето Вапа донес), ês vim "Асти Ма 

ihe 18до период, agos dmooraoí(uv длехй- 
ve, xal пода то “Pouar® xal їр note ла- 
обоуе поблиити, KUTUTOŚZCW, xol Tore  ényotovs 
qogovs йрсоовистоз, xol TONS üvnxaDuirauévovs 

gstpotuevos. ИН 98 v родуф той Zgorovo? ða- 
охедаод тоз, zal ci; тойилайг abr ГБлотост- 
cartos той fovisóuavoz, ферад а оптовой ovh 
AgpÜiwat re хей фафс внивттуЗ ии roro брдад- 

ной; (pp. 123, 22---123, 21) 

10. Joannes contra Scythas oellum parat 

[a “а з ^ 

uU. "О 02 айтохойтоо "Toárvrgs ov, тд» 
- — Е О е * 

пі» той Фоха Вдода», хіђохоу  Ózoxaoirta, ана 

отору zel téros fv ijj »40t) ИФ TECHO 

1 Византийска сухопътна 

българските граници. 
гария Роман Лакапин, 

войска 
Едновремеино 

комуто било 

под 

възложено да 

началството на 
от Босфора излязла в Черно море византийската флота, начело C друн- 

прекара 
рите по същото време. Златарски, История, 1, 2, стр. 386—387. 

изпратени да нападнат мизите — единият по 
суша, а другият по море! Казват, че Лъв, 
когато преминал границата и навлязъл в Ми- 
зия, се сражавал извънредно храбро и съся- 
къл извънредно много неприятели, така че 
Симеон бил докаран до страшна безизход- 
ност и не знаел какво да стори и как да се 
отърве от този толкова смел и непобедим 
мъж. След като и другите мизи се отчаяли 
и се впуснали да бягат, на Лъв — казват — 
било донесено известие от един войник, че 
друнгарий Роман вдигнал котва и с кораби- 
те си, тласкани от попътен вятър, отилувал 
за Цариград, обладан от страст да заграби 
пластта. А Лъв, огорчен от злокобното извес- 
тие, прекратил сражението, обърнал гръб ка 
мизите и потеглил към престолния град, та 
дано изпревари флотата на Роман и завла- 
дее ромейската върховна власт. 

Като видил безпричинното и странно бяг- 
ство на ромеите, Симеон отначало се усъм- 
нил дали това не е направено умишлено и 
не очаква ли гибел мизите, ако се впуснат 
след тях. Обаче като узнал, че бягат, започ- 
нал да ги преследва и безмилостно посякъл 
неизброимо множество. И сега още могат да 
се видят купища кости при Анхиало, гдето 
тогава позорно била посечена бягаіцата вой: 
ска на ромеите. А пък Лъв закъснял с при- 
стигането си във Византион и останал излъ- 
ган в своите надежди (защото Роман преди 
него завзел парския дворец и бил провъзгла- 
сен за василеопатор?). След като преминал 
през Абидос? в Азия, той въстанал и съз- 
лал много грижи на Ромав и на държавата: 
извършвал опустошения, заграбвал ежегод- 
ните данъци и покорявал тези, които му се 
противопоставяли. Когато с течение на вре- 
мето неговата шайка ce разпръснала и наме- 
рението му не могло да се осъществи, той 
се впуснал да бяга, обаче бил заловен и му 
били извадени очите по жесток начин“. 

10. Йоан Цимисхий се готви за поход 
срещу русите 

Император Иоан заповядал на Варда Склир 
да подстрнже Варда Фока за монах и да го 
изпрати на заточение на остров Хиос с жена 

Лъв Фока се отиравила по най-краткия път KbM 

печенегите през р. Дунав, за да нападнат бълга- 
? През март 919 г. Роман свалил c 

преврат Зоя, която била подстригана и изиратена в манастир. През април същата година той ожепил малолетния 

Константин за дъщеря си Елена, а себе сн обявил за василеопатор и взел управлението па държавата в ръцете 

си. Cpe. Златарски, Истсрия, 1, 2, стр. КН-- 402. з Абидос — град на мазоазийския бряг на Дарданелите. 

: Събитията сс отнасят към 970 г. Cre. Златарски, История, 1, 2 стр. 605. — Каръчиковский, О хронологии 

русско-византийской войни, crp. 136. 
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му и децата му, а сам той заедно с войските 
да премине през Хелеспонт в Европа и там 
да прекара зимата в зимните лагери. Веднага 
щом настъпила пролетта, самият император 
със своите войници щял да тръгне на поход 
срещу скитите, защото не можел да понася 
повече дръзките им обиди. 

А скитите, като узнали за заминаването 
на военачалкика Варда от Европа в Азия 
(той, както вече казах, бил изпратен там от 
императора поради избухналия неотдавна 
бунт на Варда Фока), започнали да нанасят 
много големи пакости на ромейте, правели 
внезапни кахлувания и Оезпощадно грабели 
и опустошавали страната на македонците". 
Тогава за началник на тамошната войска бил 
назначен магистър Иоан Куркуа, който бил 
извънредно много склонен към безделие и 
пиянство и изпълнявал задълженията си неу- 
мело и небрежно. Поради това духът на ру- 
сите ставал все по надменен, ате -- все по 
дръзки. И тъй императорът, като не могъл 
да понася високомерието, дързостта и SIBRHTe 
им предизвикстелства, се устремил с всички 
CHIH да ги сломи и унищожи, като се срещ- 
не лице с лице в бой с тях, Той заповядал 
да приготвят огненосвите кораби, а с npo- 
доволствени кораби да доставят в Адриано- 
пол много храни, фураж за добитъка и до- 
статъчно оръжие за войската, та през сра- 
женият ромеите да бъдат задоволени с 

всички тези неща. 

11. Падането на Преслав 

След като се помолил на бога според 
обичан си, той? влязъл в тамошния дворец, 
за да направи преглед на огненосните кора- 
би, строени в Босфорския залив (там се на- 
мира удобно и спокойно пристанище за TO- 
варни кораби, което се простира в лека из- 
вивка чак до моста и до вливащата се на 
това място река), Императорът ваблюдавал 
изкусното и стройно плаване и надпревар- 
ване на корабите (те били над триста заедно 
с корабите и лодките, наричани сега „галеи“ 
и „монери“ В. Той дал парични награди на 
техните гребци и войници и след това ги 
изпратил към Истър да пазят устието на 
реката, за да не могат скитите, ако почнат 
да бягат, да отплуват в отечеството си ив 
Кимерийския Босфор. Казват, че Истър е 
една от реките, който изтичат от Едема и се 
нарича Фисон. Язвира от изток, но се скрива 

1 Със „страната на македонците“ тук е означена Източиа Тракия. Срв. Osfrogorskv, History, р. 172. 
* Император Йоан Цимисхий.“ Галсите били малки военчи кораби, каране с гребла (по-късно наричави „га- 
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| С „келтските планини“ Лъв дякон по всяка вероятност означава Алпите. 
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под земята по непостижимата мъдрост на 

Създателя, а после пак излиза на земята от 

келтските планини!'; след това се извива 

-npes Европа и, разделена на пет устия, влива 

водите си в Понт, наречен Евксински. Някои 

предполагат, ue Фисон е реката, която, H3- 

вестна под името Ганг, прекосява Индийската 

земя, където се намира камъкът смарагд. 

По този начин корабите достигнали до 

река Истър. Император Иоан, като се вдиг- 

нал от Цариград, пристигнал с цялата си 

войска в Адрианопол. Казват, че Орест, ck- 

нът на Агамемнон, основал (този град, KO- 

гато започнал да странствува, след като по- 

губил собствената си майка Клитемнестра. 

По негово име градът по-рано се наричал 

Орестиада?. След това император Адриан", 

когато воювал със скитите, очарован от ме- 

стоположението му, го оградил със здрави 

стени и го нарекъл Адрианопол. Императорът, 

като пристигнал тук и като узнал от съглед- 

вачите, че към земята на мизите водят мъч- 

нопроходими и тесни пътеки, наречени също 

клисури (понеже като че ли са заключени), и 

че те не се охраняват от скитите, свикал 

стотниците и военачалниците и им казал след- 

ното: „Аз мислех, съратници, че скитите 

очакват нашето пристигане и че здраво са 
укрепили с прегради и препятствия благо- 
приятните за тях тесни и непроходими пъте- 

ки, за да бъде трудно за нас да проникнем 

навътре. Но настъпването на светата Пасха 

им е попречило да преградят пътищата и да 

спрат нашето преминаване. Те не са мислели, 

че ще оставим свързаните с великия празник 

обичаи — блестящите одежди и шествията, пир- 

шествата и зрелищата — и ще се обърнем към 

мъките и изпитанията на войната. Затова спо- 

ред мен ще направим най-добре, ако веднага 

се възползуваме от сгодния случай и като 

грабнем незабавно оръжието — да преминем 

тесния път, преди тавроскитите да усетят 

нашето идване и да излязат на бой в тези 

опасни места. Ако избързаме с преминава- 

нето на опасните пътища и ги нападнем нео- 

чаквано, мисля че, така да се каже с божия 

помощ, при първото нападение ще превземем 

и град Преслав, който е столицата на мизите. 

И като тръгнем оттам, много лесно ще над- 

вием руското безумие“ Това казал импера- 

торът*. Но тази реч, която насърчавала ро- 

мейската войска да премине без колебание в 

чуждата земя през стръмни и пълни с про- 

2 Адрианопол — дн. Одрин. 

з Римски император (117—138). 1 Хронологията на тези събития не е окончателно установена. Златарски, Исто- 

рия, І, 2, стр. 609, смята, че битката за завладяването на българската столица е станала през април 972 г. Карыш- 

през 
ковский, О хронологии русско-византийской войны, стр. 138, датира 

П. Петров, пос. съч., стр. 186, приема 970 г. 

същата битка пролетта на 971 г. 
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1 Става дума за известния пафакимомек Василий, 
още по времето на император Никифор Фока. 
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пасти пътища, Ce сторила на военачалниците 
и на пълководците безсмислена дързост и 
напразна смелост, близка до истинско безу- 
мие. Te мълчали дълго време. Тогава импе- 
раторът заговорил отново и разгневен рекъл: 
„И самият аз, който от младост съм живял 

в битките и, както ви е известно, съм спе- 
елил много трофеи и победи, зная, че ако в 

сраженията не се действува разумно, а дръз- 
ко и смело, това в повечето случаи носи 
опасности и непоправима гибел. Обаче смя- 
там, че и вие, които сте придобили голяма 
опасност от колебливия и променлив ход ка 
битките, ще се съгласите с мене, че когато 
щастието виси сякаш на косъм и не ни по- 
зволява да постъпим според доводите на ра- 
зума, ние трябва сами да ro грабием и да 
се възползваме от него. Ако вярвате, че моят 
съвет е по-добър, нека издебнем сгодния мо- 
мент, докато скитите прекарват в безделие и 
не подозират пристигането ни. Така нашето 
преминаване на прохода ще бъде последвано 
от победа. Ако те разберат, че искаме да се 
промъкнем, и поставят войска срещу нас в 
теснините, нашето дело не ще свърши добое, 
но ще стигне до безизходност и страшна 
безнадеждност. И тъй, бъдете смели и знайте, 

че сте ромеи, който преди това с оръжие са 
сломявали всеки противник и тръгнете вед- 
нага след мене, за да покажете на дело 
своята храброст.“ 

След като казал това, императорът, 00- 
лечен във великолепни доспехи, с много 
дълго копие на рамото си, яхнал едър 
и буен кон, тръгнал напред, предшеству- 
ван от отреда на така наречените без- 
смъртни, облечени в хубави ризници. След- 
вали го петнадесет хиляди най-храбри пехо- 
тинци и тринадесет хиляди конници. Остана- 
лата войска, заедно с обоза, със стенобой- 
ните и различни други машини, вървяла бавно 
отзад начело c проедра Василий, комуто 
императорът поверил да се грижи за тях. 
Когато против очакването на всички войската 
преминала опасните и стръмни места, импе- 
раторът прекратил трудния поход и настанил. 
за почивка конницата и пехотата си на един 
безопасен хълм, заграден от двете страни с 
река, която предлагала изобилна вода. Сут- 
ринта на другия ден той вдигнал дагера, по- 
строил войската в колони и като заповядал 
тръбите непрестанно да свирят за настъпле- 
ние, да удрят кимвалите и да бият бараба- 
ните, потеглил за Преслав. Тогава се дигнал 
HeonHcyeM шум. Околните планини ечали от 
бненето на барабаните, оръжията звънтели, 

който бил на служда в двореца и имал голямо влияние 
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конете цвилели, а войниците, както обикно- 

вено, се поощрявали един други с викове за 

сражение. Смут, страх и ужас обзели пора- 

зените от изненала тавроскити, когато забе- 

лязали изкусното настъпление на войската 

към тях, Но въпреки това бързо грабнали 

оръжието, нарамили шитовете си (щитовете 

им са яки и за по-голяма безопасносг са на- 

правени дълги чак до краката) и, наредени 

ь стегнат строй, излезли срещу ромеите в 

равното голе пред града. Te ревели като 

диви зверове и надавали необикновени и 

странни викове. Ромеите влезли в сражение 

с тях, биели се храбро и извършвали големи 

военни подвизи, обаче никоя страна нямала 

налмошие в битката. Тогава императорът 8a- 

повядал на безсмъртвите да нападнат стре- 

мително лявото крило на скитите. C издаде- 

ни напред копия и като пришпорили силно 

конете си, те се спуснали срещу неприяте- 

aure. Скитите като пехотинци не са свикна- 

ли ла се GusT на коне, тъй като ве са се и 

упражнявали 2 това. Te не могли да устоят 

срещу копията на ромейте, а побягнали и се 

заключили в стените на града. Ромеите ги 

преследвали и безмилостно ги избивали. Каз- 

ват, че при това нападение били избити осем 

хиляди и петстотин скити. 
Оцелелите, след като се заключили в rpa- 

да, се биели храбро горе от крепостните 

стени. Казват, че патрикий Калокир, който 

тогава се намирал в Преслав и който, както 

вече казах, бил повдигнал преди това цялата 

руска войска срещу мизите, разбрал, че е 

пристигнал императорът (това не могло да 

остане незабелязано, понеже царското 00- 

лекло силно светело поради блясъка на зла- 

1070). Той излязъл тайно OT града късно 

през ношта и отишъл при Светослав, който 

се намирал с войската си в Доростол, наре- 

чен сега Дръстър. Гака избягал Калокир, а 

кастъпилата HON, накарала ромеите да npe- 

кратят битката. На другия ден пристигнала 

и останалата войска със стенобойните ма- 

шини. (Този ден бил така нареченият велик 

четвъртък, когато Спасителят, готвейки се 

зг страдания, наставлявал учениците си със 

спасителните си поучения след Тайната ве- 

veps.) Император Моак се вдигнал рано CyT- 

ринта, наредил отредите си в стегнат боен 

строй, накарал да подемат бойния зов и на- 

стъпил към крепостната стена, за да пре- 

вземе с един пристъп града. И самите руси, 

поощрявани OT свся военачалник (той ce на- 

Свенкел! 
след Светослав, 

ричал 
място 

и заемал у скитите трето 
зашото последният 



лето» xavWoztr) ёи тот Énülisov árvetüiayro, 
xai “Poualovs ёлибутаў xud то у пибтозто, 
дхдума иа Вай) xal AMfovs yspgonAnOes Рли- 
quévtes GroyÜsv. "Ро: ОЕ, roi; те здох xal 

лехоородоқ боуйро, офеуђддио TS кор дкозткие 
ÜaiuvoytQor кбта е fhüiAorrss,  dYeioyor tors 
Уходас, Воббивтои, ий ui ovre ддебт лпрох!- 
atew ёх тов лес. ó дЕ афтохобтоо, seye- 
roregoy Виропоав кар wo ленромо таз иНиихах 
лооаворедвй" ZyxeAevodueros, éxébbuoe тў Hog тр? 
лодоожа", видифос inmoyto Вох плату 

Ouaye»itóusron, xai URS (raloyovs TOTS cUÓYOUI 
то лада та лоо айтоб псосйохилтал длобоводеи. 

<, Pouator 98 владриирто" ка vobis тейувесн 
лоооледоофтет TAS кииахот, гей по 
зващоков, gre лъдоаїѕ Тот Флора rhv 
убу, ёх тв rv Arator фоификтос ois, QU 
C)todóowo roua, Меоотбатуз Фик рая, Paré- 
og uiv tò Еро omucáusvos, ij Aeg 08 тр 
дол! да Ёлёо кефайр dvaretvaz, Фе uù Радово 
Фей aaga тож 2хойби, да т  xAuoxog 
Oye дрхоб дё yeróuevos tis Фл Еее, xatti- 
стохцоав той лооитлто»тоў Хийдор ха тоГгто" 
durrouírovs то додат [4 кота то? 

yerrat os 

лов TÉrOYIOS 
dzaouyüsion ё Å xeyal civ tj хдо w 
rey d noos ёдофоѕ èg uptzeroo  Diouetoc д 
xotg) той дрднатос ismdAGiav, zal cvyrd 
лот дуел Йотог vTÓAMGoY fuAcoartec, дні тфи 
хиийхо» üréüsov. 0 дБ Mecoríxrgs, ёле) тей 

reyovs aéh, хай THS EAOLEEDS ёухооту ËVÉVETO, 
arhelorovs vOv  Gduvrouéreor Po  длиотоорфду" 

літо» тфу Tor матехоцизтее. Oürrov 08 ovy- 
v Ёхаотахой тфу лод?» dvsÀüorrow, мой 

лот! oÜéíve тоб Фотоия  длоофапето», газ 
вла/ бас хотайлдътв: ob Фик, 85 ту Ваойнот 
ubÀne, тео» &yvpór XEXTNUÉPNY, В jj xai ó miot- 
rog AMveotz  виалбкето, дидк gwrooÜnuouar, m- 
Мда ас» уун” лаоайлозтез. 2 Ç 

TD) 
тоћ 

p бе 
тата ёдоато, 5 #50 теу» дошоиет тор “Po 
нао» mápüés, тов бошоо? тфу пъйбу xat uo- 
zlote Мохдрава, xal оттопраоа, rov віођв той 
Gortoz, Gu rov оро” абгопоупваса zy. Хюлдфу. 
róte 0) мої DBogiyv с фр Aéjstun rdv Ma- 
оф» Вас, а, cbr yovari xal доб эліос, ото 
stvgootc три vévvv лерлъхабота, xoi лоооауд ђе 
то вас Г б д8, тобтоу деёйивто ди rus ъв, 
xoípavor Вондуйоат блоха», qüczom те, 

Лобо trumojowr, дема делойбо 
Уин». 

Fire 

лод; т?» 

Leonis Diaconi Historiae - Дъв Дякон, История 253 

началствувал над всички), ce противопоста- 
вяли от зъберите на стените и отблъсквали 
според силите си нападащите ромеи, като 
хвърляли отгоре копия, стрели и камъни. А 
ромеите непрестанно стреляли отдолу с лъ- 
кове и каменометни мащини, с прашки и ко- 
пия, като отблъсквали и задържали скитите, 

_И лостовете на вратите 

и не им позволявали да се подават ог зъ- 
берите на стените без опасност за живота 
HM. Императорът, като извикал силно, запо- 
вядал да прикрепят стълди по околовръст- 
ната стена и подкрепил с одобрителни BU- 
кове обсадата; така всички войници ce биелц 
храбро пред очите на императора, като се 
надявали, че скоро ще получат от него съ- 
ответпа на подвизите Си награда. 

Ромеите се нахвърлили и приближилх 
стълбите към стените. А enun храбър мла- 
леж, чиято брада едва била обраснала със 
златист мъх, по произход от източните OÓ- 
пасти, на име Теодосий Месоникт, изтеглил 
с едната си ръка меча, а с лявата издигнал 
щита над главата ск, за да не бъде ударен 
от скитите отгоре, и се покатерил по стъл- 
бата. Като стигнал близо до един от зъбе- 
рите, той се прицелид в един скит, който се 
тодавал от крепостната стена и го отблъск- 
вал с копието CH. | Месоникт| ударил скита 
по врата. Отсечената му глава се търкулнала 
заедно с шлема на земята вън от стените. 
При този необикновен подвиг ромеите на- 
дали викове и мнозина, като последвали 
смелостта на първия, който се изкачил, из- 
тичали нагоре по стълбите. А Месоникт, 
след като се качил на стената и овладял 
зъбера, нанасял удари наоколо си върху по- 
вечето от русите, които се отбранявали, и 
ги събарял от стените. Мнозина бърже ce 
изкачили от всички страни на стените и с 
все сила посичали неприятелите. Скитите на- 
пускали зъберите и позорно ce наблъскали 
в царския дворец, ограден с яка стена, къ- 
дето се намирало и съкровището на мизите, 
като оставили отворена една вратичка. Ко- 
гато ставало това, войската ча ромеите, която 
настъпвала вън от стените и разбила куките 

ц навлязла в града, 
като извършвала неописуеми кланета и изби- 

е 

ване на скитите. Казват, че тогава бил иле- 
нен и Борис, царят на мизите, който имал 
червеникава брада, заедно с жена си и 
двете си деца и бил заведен при императора. 
Той го приел с почести, като го нарекъл 
„владетел на българите“ и казал, че e дошъд 

да отмъсти за злините, които мизите са пре- 
търпели от скитите. 

г 
x 

+ Българският цар Борис И (962—972) син на Петър. 
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Щом навлезли в града, poMeHTe тръгнали 
из тесните улици, избивали неприятелите и 
разграбвали вещите им. Тогава нападнали и 
царския дворец, гдето било нахълтало яд- 
рото на руската войска. Но отвътре скитите 
силно се съпротивявали, като избивали тези, 
които се промъквали през вратичката, и по- 
губили около сто и петдесет храбри войници. 
Като се научил за това нещастие, императо- 
рът бързо пристигнал на коня си и насър- 
чавал своя отред да се впусне с всички сили 
в боя. Ho той не могъл да им помогне в 
нищо (защото тавроскитите пресрещали тези, 
който влизали през тясната вратичка и съси- 
чали без мъка по-голямата част от тях). И 
тъй императорът прекратил безсмисленото 
нападение на ромеите и заповядал да хвър- 
лят навсякъде през крепоствите стени Огън 
в двореца. Когато избухнал силен пожар, 
който веднага превръщал в пепел всичко 
наоколо, русите, на брой над седем хиляди, 
излезли от сградите, събрали се на открито 
пред вратата на двореца и се приготвили да 
се бранят срещу нападателите. Императорът 
изпратил срещу тях магистър Варда Склир 
с храбър отред. Склир ги заобиколил със 
своя отред от храбри войници и лочнал сра- 
жението. В станалото сражение русите се 
биели упорито и не обръщали гръб на вра- 
говете, обаче ромеите Олагодарение на своята 
храброст и военна опитност избили всички. 
В тази битка паднали извънредно много мизи. 
Те се биели заедно със скитите, изпълнени 
с гняв към ромеите, който били станали при- 
ҷина нашествието на скитите в земята им. 
Свенкел се спасил с бягство заедно с мал- 
цина други и отишел при Светослав. Той. 
загинал по-късно, както след малко ще съоб- 
щя, И така Преслав, превзет за два дни, 
паднал под властта на ромеите. 

И 
са 

между византийци н руси 

8 Император Йоан, като възнаградил вой- 
ниците по обичая си, дал им почивка и OT- 
празнувал там божественото възкресение на 
Спасителя. Той избрал някои от пленените 
тавроскити и ги изпратил при Светослав, за 
да известят за падането на града и за ги- 
белта на неговите другари. Те трябвало съ- 
що да му кажат да не се бави, но веднага 
да си избере едно от двете: или да сложи 
оръжие и ла се подчини на по-силните, като 
иска прошка за дръзките си лела и напусне 
нєзабавно страната на мизите; или ако не 
желае това и следва своята вродена само- 
надеяност, да се брани с всички сили срещу 
настъпващата ромейска войска. Императорът 
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табта ив» дларуб во ХрердооддаВю ларпууайву“ 
айтдс 08, дМуш» пивоб» ѓудотобрас тў пода, xai 
табтус tà явлоуцидта Oxvgocáutvoc, xai фоооод» 

наредил да съобщят това на Светослав, а 
самият той прекарал няколко дни в града, 
укрепил пострадалите му части, оставил до- . m: К} ^l 1 

=. блоҳобоа” хагамлф», Lovvoésoliv ve табти» d статъчно стража, нарекъл ro Иоанопол по 
rz тф avroð хойвоас Ovóuau, патощай vv mi 10 собственото си име и C цялата войска тръг- 
E. ЛооботоЛо» iere. neo Kowovavvivoc, 6 iv aor нал срещу Доростол. Славният между царете 
г. Хеба добдшос, ёх Вадоо» &Ósuaro, ной вс 0 vv Константин! издигнал този град от основи р, бойта xáAAoc xai иёуєдос dye, бг ка tÒ и TO довел до тази красота и великолепие, [- aravgixòr оциєїоу катпотеоюиёро» в овоанф бвй- в която днес ro виждаме. Това станало, ко- 
[- cáutroc, дк дас Óvousrüc årutetrayuérovs афт TATO той съзрял на небето кръстното знаме- 

xal uox боибтас хатело витов. лбоєоуо” д 
тўс 0008 ти тв xalovuévgv ПМохоиВар ма) ji- 

— ние OT звезди и победил скитите, които били 

"ou M рая» eiAev 0 faousóc, xat ovyrág vw sóAsow, ai 
то» Exo» арірлавасш ‘Роищос moocíüsrro. 
Урвудосддавос дё, rò xarà тт Попюдафво" ta- 
дос yvovc, Похаййв uiv xol Пубето, офи Фуайои 
oicvór vob uéALovroc тобто ти ивуос тӯ дё xv- 

Фр длотой парахоотобиетос, xoi таїс хета Ma- 
сбу víxau уатробивтов, вдлетфв Geto мар три 
“Резнор иатауожЧоасва Obra. 

нахлули като врагове в страната My. Между 
другото по пътя императорът превзел така 
наречената Плиска, Диня? и много от гра- 
довете, които се отцепили от скитите и ми- 
нали на страната на ромеите. Светослав, като 
узнал за нещастието в Преслав, негодувал 
и се ядосвал, смятайки, че това не е добро 
предзнамекование за бъдещето. Но тласкан 
OT скитското си безумие и възгордян от 
победите си над мизите, той мислел, че лесно 
ще победи и ромейската войска. 

P. Ооб» дё Мооте тйс éxelvov uiv. ётоцовіас аф- 
iptátorrac, то д2 facile лооохоообутас, zt0220 sro 
сдаупосас, ха! дуаохолцоох, с, el подс Ронаіоъс oi 
ооо! длохйтыо»у, оби els хадд» aii тейвутйоке та 

" лодуиата, тов уби xal Óvvao:q бафбооттас 
`2 cvvaLoycc то» Моб», sio xpwoo(ovc дондион- 

- uérove, duóov xai daávýgwnov xov'abtOr èuc- 
= _ ÁAérQot róAunua. Óeporopujcas ydo лазтас mixture 

=, гр 08 Фар nágÜbr meÓoac ovvézhewer dv cig- 
me хтаїс. абтдс д тур то»  Гарроди #6» патолог 
ғ: ситауара», el; дЕухота  xuuáóoc ovvayouévqv ir- 

mc Като виждал, ue мизите ce отцепват от съюза 
с него и минават на страната на императора, 
Светослав дълго време размишлявал и съо- 
бравил, че ако мизите се присъединят към 
ромеите, неговите работи не ще свършат 
добре. Той събрал около триста души мизи, 
който се отличавали по род и влияние и из- 
вършил над тях жестоко и безчовечно дея- 
ние, като погубил всички, а много други 
оковал във вериги и заключил в тъмница. 
Самият той събрал цялата войска на тавро- 

ГА 

u æ ПО ту Ча 

uvis лоравдйо коли лорахоотобвиетои тб» доа- 

сътвос, vie “Роос длорраувутес qáAnyyoc, če 
Aóxov éxáüitov, xol 01) тб» лоодобикот итас dx 
тоб àparoðs émsAácoytec Éxvuvay. Ór б афтохоб- 

тоо рида nagd м» @тоолид» và птбната 
хайде", v vriat тор Panov &тоуфу, сустийсос 

p- дод», "Понос дутетаёато. iv ф 66 Васе скитите, на брой около шестдесет хиляди 
v. охойотеро" тўр ngos адтойс длвлойро фа, души, и излязъл срещу ромеите. Докато им- 

ператорът бавно се приближавал към тях, 
някои по-храбри войници, обзети от прего- 
ляма смелост, се откъснали от руската вой- 
ска, останали в засада и като нападнали из 
невяделица, убили неколцина [ромеи| от аван- 
гарда. Императорът, като видял нахвърле- 

ys te rg» ré» биовбиф» ándAauor, буут» тоб 
тобто дедоахбтас PxéAsve. тор 98 леєтоіоо» тойс 
дбидойс xoi rdc буна иотавоаибттам слоъдў, 
ха! trots лейдтас диборс овувйуфбто», sig бузи 
те леледуцбтозс паоауаубуто» v Baodel, «büo- . 
gov хатаолађіг ку vorove лоооётолтеу. of ё, ивдё» 
ueAAngareeg, реи @одуу Вибмой» — dmavtuc. 

ните край пътеката трупове, дръпнал юздите 
на коня си и нажалек от смъртта Bà своите 
сънародници, заповядал да издирят тези, които 
били сторили това. Пехотинците старателно 
обходили дъбравите и храсталаците, заловили 
нападателите и вързани ги довели пред очите 
на императора. Той заповядал веднага да ги 

hd Г 
О 

Ар си тт, 

га СЪ dur 

2 dor. д тфу orgarevuárow ёс то’ лоб той избият и те, без na ce бавят, ги съсекли до = Доототодою хоо» поъв нат, 8 xal Доістооу един с мечовете си. Когато войските се съ- 
г> ний она» гіобдесау,  ovoooxóün uiv Ружа брали на полето пред Доростол, наричан 
EE обикновено и Дръстър, тавроскитите добли- 

Е ! Лъв Дякон греши, като смята, че Доростол (дн. Силистра) е оснсван от Константин Велики. Този 
Е- град е възникнал като войнишко селище при лагера на ХІ Клавднев легиск още във времето па нмгератор 
ES Траян (98—117). Срв. Я. Toóopos,Dwrostorum — Принос къх античната история на Силистра, Сборньк Сили- 
Z- стра и Дсбрулжа, София, 1927, стр. 3—58. 2 Гр. Ливен ne e известен от други извори. В. Aepa.sos, Kér- 
SER леен сборник Плиска--Преслав, София, 1929, ч. 
-- Кълново и Янково, 

l стр. 255, го локализира в долината на p. Камчия между селата 

34 Гръпки изнори за българскатз история, V 
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xoi 005075 TAS qdAayyag nvxvocavtss, ха! oloy 

nvoyócavtes тоб  дисиви? с — лаой TÒ ue- 

zaíyuuov ёивуоу. 'Pouaíous дё хатд. ивтоло» ót- 

16505 б Ваойвйс, xal тойс лауодцооюс іллбтоѕ 

xarà дйтєооу нёоас параотподивтос, тойс tt toó- 

vac xai офеудортах вЕблюбе» лотиойс, xal да- 

шэй Вай ва вухейвиойиенос, sye тр, фадаууа. 

И. Та» д orgaroníócw «вс увтоас üA^Aows ovr- 

ароудбто», xal офодойс TÄS иар хотарваувотв, 

сола с порой rác посла поооройас 90 дуд» 

réas dv диротќдоқ ёуіувто. “Рс uèv удо дарду 

nov xai оуё/оу тдёиеуо, si дббар парӣ vów 

лоосоёчо» ъф Éyorrec, 87 tats нахо el vOv 

бутлі” хоатеїу, vir xò 'Pouator ісу 

junüErws табтик велбоов», Екдфцаж Onpycvigovto. 

“Ријиоби 58 alðós пе cele ко! réusow, & то 

дутісоту (сто nho xoi jj афен oet  хата- 

стосефдивтои, vor блёдАдогву, лаой леѓонауоб»тос 

Едо, Тллагєодо издойос вото; хатауслно въ 

vec, б< mre; ËOYOV нахус Фоков, zai тодотто» 

офтоўс èr üxupti xAfos olyýoeta тйс тоайтиз ди 

óófoc aag favtols &rrgéqorta. rà орала иота Dappa- 

Аёс ÓOuypo»üorr. xal "Роб из’ rH оъутодфо) 

као ёлудаАо х0», 
* Pouatce» йот. -X«vüur 98, пи rotor ойк ёуву- 

zorres болит, bs теуі” PVahotuy хаё magos то tegos 

оътнбофђоо», порой; TÖV офетое лада тоет 

áxoflaÀóvrss vp ида. "Pouate дё, rà вл 

cueoníoartsc, ду sóqayuéeus Ехо» то» | a'voxoaroga 
о ÔÈ dette тоте озонот ха Ociwoceou! 

ботове” iquioygorsito тобтонт, хеб лоойтиотвооне 
с 

df Mu т AP 1f 
Елі TÈS зауиз ефъофето. 

ІХ" а "dou дЕ áuipusavyalorons, POVO 

доить тобто” TÒ троло 0 [uüGht^s то отоатдла- 

до» ixpart(veto. усддофот us уана би оз toD Лот 

pestókov ix даотиатез ката то педіох dvlorarat. 

Ру тобто) то отобтетий диожрносиетоз, zug orta 

бгооблтых киждойеи ixéAsve tov те хоту ÉxgogQoUr- 

тас Bg Uy tò отоитоледо” тапчойжа cs TáqQov 

бфоби длотёдеодав, Ё Tpos 42 длоуофе GGO UENO 

ти уоифио” роде”  xnrunnyrósr та ODORATA, 

Флеое дк" ТЕ тобто TOUS Итого ду рези драйой- 
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жили щитовете и копията в своите редици 

и като крепостна стена чакали неприятелите 

на бойното поле. Императорът построил po- 

меите срещу тях, На двете крила били по- 

ставени конниците, облечени изцяло в же 

лезни ризници, а отзад стрелците и прашни- 

ците. Той им заповядал да стрелят непре- 

станно и повел напред войската си. 10. Ко- 

гато войските се срещнали в ръкопашен бой 

и се завързало ожесточено сражение, при 

първите схватки известно време никоя OT 

страните нямала надмощие в борбата. Русите, 

които се славели пред съседните племена, 

че винаги побеждават в битките противни- 

ците си, смятали, че ще бъде ужасно и NO- 

зорно, ако сега срамно победени загубят тази 

си слава. Затова се биели храбро. Ромейте 

пък, които покорявали всичките си против- 

пици с оръжието и храбростта си, изпитвали 

срам и ужас да не би да бъдат надвити 

като някои неопитни във военното дело 

хора от един пешеходен народ, който никак 

не умеел да язди на кон, и че в миг може 

Xa отлети толкова голямата им слава. Обхва- 

нати от подобни чувства, и двете войски се 

сражавали храбро. Русите, водени от вроде- 

ната си свирепост и ярост, стремително се 

нахвърляли върху ромеите, ревейки като 

бесни; ромеите ги посрещнали с опитност и 

познаване на военната тактика. Мнозина па- 

дали и от двете страни и до късна вечер 

победата изглеждала колеблива, като клоняла 

ту към едните, ту към другите. Но когато 

лъчезарното слънце почнало да клони към 

заник, императорът хвърлил с все сила сре- 

щу русите конницата и като извикал: „Вие, 

които сте ромеи, докажете на дело своята 

храброст“ — повдигнал духа на войниците. 

Те се нахвърлили с необикновен устрем, тръ- 

бачите засвирили за настъпление и дружен 

вик се понесъл от ромеите. Скитите не могли 

да удържат техния напор, ударили на бяг- 

ство и нахълтали в крепостта. При тази 

битка те загубили много от своите хора. Ро- 

меите пък запели победни химни и славели 

императора, който ги награждавал C разда- 

ване на чинове и с угощения и така ги пра- 

вел още по-пламенни в сраженията. 

Шом ce зазорило, императорът укрепил ста- 

на със здрав OKON по следния начин: на из: 

вестно разстояние от Доростол на полето 

има един нисък хълм, на който настанил 

войската; заповядал да изкопаят наоколо 

един ров и изкопаната пръст да слагат на 

тази страна на рова, която загражда стана, 

а след като насипът се издигне на доста- 

тъчна височина, да набият отгоре копия и 

да поставят върху тях дълги щитове, съе- 
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TAS. ос буті ve(yovc допиаибат’ тр» тв тафооъ 
xoi тот ёироођ ёта добу тб) отоатєбиолг ха! ш) 
£yóv єй) тогс Вуориис ѓудо” Ówxpoivew, дА etoyso- 
Фос ths éqóÓov tÅ тафоф Зууолтопоп. siDuuéror 

óà “Роиакк, vaótg тт" офбу iu тўс лойешас 
дот двайи лей’. ёле де tòr хдраха тобто» 
та" тодлои Pxgaróvaro, тў ёлюбон ит бас ту 
стой» то telge лоооввай в. и 96, тат 
бо уй" лоохїлтоутес, БЫ xai yagudóoc, xoi óca 

ёиђВода лёромеу oyara, хата тйс “Роисахйс 
Твоя” «áAayyos. of дё xal авто! oqsrÓóvaw xal 
В во £wóÜoc пайъдтто xátoÜcr. xoi ибуо тат 

roi (ror дхоовойвибъ дбифотёоос ý ифуп regu- 
отато, xat “Родатои uiv èm то» хаоаха сос", 
хо! деїлуоу «Едоъто Хи Óé, иИротопс пибосс, 
Éguuto. тоб stepifóAov вЕкаот, тотЕ TOÓTOS Ça- 
убутес ÊP ATOV дуобиетои. йфилло удо паод тої 

лодёноюс del gooey eteóUetcoy, åracxýræs Éyovrec 
тф» pior ёлиВаітею, xai toic ztoAeutoig ÜVEG- 
уу геоба. Ренато 96, олоодӣ votis блйис pou- 
duero xoi тб» Гплол ёли дартс, тойс тв козто с 

dretAnpótes (тика ÔÈ тойтотс nagd ròs нахас 
ивтауаоГгото), uera рйит xai Вюот dOwuot 
адтоїс̧ длейавуовов. oi 96, ино roig erioa voie 
Fuaovc хайтауфуй» длиотфивтои, лодс тбу Po- 
нож хотахотибдикто, VÕTE дбутес̧ sig то тегуос 

хатех и“ отто, 

r ual - 6; " \ c ~ г ry ? A 

В. Фуииата ди хор ob тот Роиаіоу nvo- 
$600 тестове usta те" ommgyóor szogÜusiam «на 
той "lorpgov égárioar dvaziíovoar йс “Реонаѓо uiv 
д ws 2 P г 5 "і с "P Ў y LA AN 
(Oóvrez áQpgrov даоноуңс Флеліңоћђооу, 2905 

08 ðéos Ñor, то влирвофиво» афтоїс̧ Фуоду лбо 
дефотас. Яхпибиса” удо лобс̧ tv увойи ошу теб 
сбу É)rove, Фе ту uvpióotoAov oxpatór " Iyyopos, 
той тор JXqevÓóoo0AáDov техбтос, "Poyuaios те 

РА 347. - ` ` А ЧА <. 26 z 
тообо Мда лоб xard tòr Ебкатох čteré- 
фоосор. Фъеб ву олоод та édvrÕr owvayayovrec 
üxáua, лоб тоб srepipólov тоб düorsog є Дктаст, 

fva лооафрват ó "Готоос tò Odreoov тоб Лоото- 
тӧдор лепи #Ее пфенодъ. табта а лтофосов vüec 
xvxAóUcv peoúgovr, Фе un si Хайтс вуду, 
abt» &nufefnuxóow, ini п офф’ root üun 
уби. t д2 ooregolg "TavgooxóÜüo тоб ğoreos ocex- 
Óírteg, хата то ледіоу табанто, подпувиее öv- 

А По H г, с А ey 
овойс пооваййсивко ко! Odigaxac áAvoidcroóc. Pæ- 
наїо Óà xol офто) тоб  yágoxoc блебнвоа” #5 то 
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динени един с други, така че ровът и из- 
копаният насип да служат като укрепление 
за войската. Неприятелите не биха могли да 
проникват вътре, но нападението им щяло 
да бъде спряно, като се натъкнат на окопа. 
Ромеите обикновено по този начин разпола- 
гат своя стан в неприятелска страна. След 
като укрепил така стана, на другия ден из- 
вел войската в строй и нападнал крепостта. 
Скитите, като надзъртали из кулите, мятали 
срещу ромейските редици стрели, камъни и 
всякакви други предмети, които могат да се 
хвърлят. А и (ромеите) отдолу се бранели 
срещу скитите с прашки и стрели. С тази 
престрелка между двете страни битката се 
завършила, ромеите се върнали в стана 
си и започнали да се хранят. Скитите пък 
привечер излезли на коне извън градските 
стени, За пръв път тогава те се появили на 
коне. Обикновено те отиват пеша на война, 
понеже не умеят да яздят и на коне да се 
сражават с неприятеля. Ромеите бързо граб- 
нали оръжието, метнали се на конете, взели 
копията (те си служат с дълги копия в сра- 
женията), нападнали ги стремително и със 
силен напор. Скитите, понеже не могли да 
управляват с юздите конете, пробождани от 
стрелите на ромеите, обърнали гръб и се 
заключили в крепостта. 

Тъкмо пс това време, плувайки в Истър, се 
показали огненосните триери на ромеите заедно 
с корабите, които носели храна. Ромеите, като ги 
видели, се изпълнили с неизказана радост, а 
скитите били обзети or страх, понеже ce 
боели от донесения срешу тях течен огън. 
Те били чули от по-стари хора от своето 
племе, че ромеите с този мидийски огън били 
изгорили в Евксин многобройната флота на 
Игор, бащата на Светослав. Затова бързо 
събрали своите лодки иги довели пред град- 
ската стена, гдето река Истър протича и 
мие едната страна на Доростол. Огненосните 
кораби ги обсадили от всички страни, за да 
не могат скитите да се качат на тях и да 
се завърнат в страната си. На другия ден 
тавроскитите, прикрити с дълги до земята 
щитове и с плетени железни ризници, излез- 
ли от града и се стройли на полето. Ромеи- 
те също напуснали стана добре въоръжени. 
И двете страни се биели храбро, но побе- 
дата изглеждала колеблива, понеже надделя- 
вали ту едните, ту другите. Но един от po- 
меите се откъснал от строя и пробол почи- 
тания у тавроскитите на трето място след 
Светослав Свенкел, огромен мъж и смел 
човек, който в това време юнашки се биел. 
Тогава, обезпокоени от неговата гибел, тав- 
роскитите почнали бавно да се оттеглят OT 
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Мутафчиев, Русско-болгарские отношения, стр. 80. 

бойното поле и се отправили към града. В 
същото сражение и Теодор, по прякор Ла- 
лак, мъж страшен и непобедим по смелост 
и телесна сила, избил с железния си боз- 
дуган много от враговете. Със силната си 
ръка той така го стоварвал, че смазвал са- 
мия шлем и покритата от него глава. И тъй 
по такъв начин скитите обърнали гръб и се 
върнали в града. А императорът дал заповед 
ромеите да свирят за отбой и свикал войни- 
ците в стана, където ги възнаграждавал с 
подаръци и угощения, поощрявайки ги смело 
да отиват в сраженията 

И така опитът на Лъв Куропалат да 
заграби властта завършил със страшен и не- 
игастен край. А русите, като се построили 
(нашият разказ пак се връща там, отгдето 
се отклони), излезли на полето и се опит- 
вали с всички сили да опожарят ромей- 
ските съоръжения. Te не могли да издър- 
жат съскащите стрели и всеки ден много 
скити загивали от хвърляните камъни. Ма- 
гистър Иоан Куркуа, родственик на импера- 
тора, охранявал тези съоръжения. Като ви- 
дял смелото настъпление на неприятелите, 
въпреки че главата му тежала от вивото и 
му се спяло (това било след обяд), качил се 
на кон и последван от избрани войници, се 
спуснал срещу тях. Но конят хлътнал в един 
ров и свалил магистъра от гърда си. А ски- 
тите, като видели блестящото му въоръже- 
ние, украшенията на юздите на коня му и 
цялата сбруя, които били великолепно изра- 
ботени и богато украсени със злато, помис- 
лили, че той е самият император. Те веднага 
го заобиколили с оръжията си и го насекли 
безпощадно с мечовете и брадвите си. След 
това набучили главата му на копие ия за- 
били на стените, надсмивайки се над ро- 
меите, че заклали като добиче техния импе- 
ратор. Така магистър Иоан, като станал 
жертва на варварската ярост, получил това 
възмездие за своите кощунства в божиите 
храмове. Казват, че той разорил много хра- 
мове в Мизия и си присвоил техните одежди 
и утвари". 

Възгордени от тази победа, русите на 
следния ден излезли от града и се построи- 
ли в боен ред. Ромеите сыцо се построили 
в дълбоки колони и се отправили срещу тях. 
Тогава Анемас, един от императорските те- 
лохранители, син на управителя на Крит, ви- 
дял, че Икмор, вожд на скитската войска 
след Светослав и почитан на второ място 

на огън и меч не само българ- 
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След него, великан и смел борец, напада 
стремително със своя пехотен отред и из- 
бива много ромеи. Увлечен от своята природ- 
на смелост, той изтеглил меча, който висял 
на бедрото му, препуснал няколко пъти с 
коня си на различни страни, пришпорил го исе 
спуснал срещу Икмор, настигнал го и му нане- 
съл удар по врата. Главата ка скита, отсечена 
заедно с дясната му ръка, се търкулнала на 
земята. Когато Икмор паднал, скитите на- 
дали викове и стенания, а ромеите връх- 
летели върху тях, Скитите не издържали 
напора на противниците. Съкрушени Ha- 
пълно от загубата на военачалника си, те 
нарамили своите щитове и се оттеглили 
в града, преследвани и избивани OT ро- 
меите. Когато настъпила нощта, при пълно- 
луние, те излезли на полето и потърсили 
свойте мъртъвци. Събрали ги накуп пред 
градските стени, запалили много клади и ги 
изгорили. Според родния си обичай те зак- 
лали над труповете и много пленници -- 
мъже и жени. Извършвайки погребалните 
обреди, те удавили в Истър деца бозайниче- 
та и петли, като ги потопили във вълните 
на реката. Казват, че те се придържат към 
елинските обреди и извършват по елински 
обичаи и жертвоприношения и възлияния за 
умрелите, посветени в тези неща било от 
своите философи Анахарзис и Залмоксис?®, 
било от другарите на Ахила Ариан” казва 
в своята „Обиколка“, че Ахил Пелеев бил 
скит от градчето Мирмикион*, което се на- 
мира на Меотийското езеро. Той бил изгонен 
От скитите заради своята жестокост, свире- 
пост и надменния си дух и след това се по- 
селил в Тесалия. Явно доказателство за това 
твърдение е облеклото му — прехванат с 
фибула плащ, а също и навикът да се сра- 
жава пеша, русата му коса, светлите очи, 
безумието, избухливостта и жестокостта му, 
за което Агамемнон го изобличава и му се 
надсмива със следните думи: 

„Теб все е мила враждата, войните и 
крамолите“.5 
Тавроскитите и досега още обикновено ре- 
шават споровете си с кървави убийства. Мно- 
зина свидетелствуват, че този народ е бе- 
зумно смел, воинствен, силен и че напада 
всички съседни племена. Така мисли и 60- 

1 Анахарзис — скит, който по времето на Солон посетил Атина и други гръцки градове. Той бид при 
числен към седемте мъдреци. Приписват му много сентенции, някои от който имат ио-късен произход. 2 За- молксис или Залмоксис бил роб на Питагор. След като бил освободен от Hero, той обходил Гърция, Египет и Мала Азия. Оттам отишъл при готите, от които бил почитац като бог след смъртта си. ? Флавий Ари- 
aH — гръцки историк, живял през П в. сл. H. e. Най-известното му съчинение е „Периплус“ — обиколка на Черно море. + Този град се намирал на източния бряг на Кимерийския Босфор, а не на самото Меотий- ско езеро (дн. Азовско море), както казва Лъв Дякон. Изглежда, ue тук Лъв Дякон смесва скитите с ro- тите. Илиада, 1, 177. 
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dvaAnpóres cen, dvaAoyioópuevot те, Cs дхата- 

уознотов Я “Рабы u£zot хо! тйавос" mxaéorxer 
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обида. оёоё убо Едо» utv фетротст ёс тр 

лаб  qeuGy, ФИАТ читов С, j ий 
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rocañra niv 6 ХоетдообдаВвос Фробдегов». 
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wvyüv iv gcv voi; абфото блтоєтеїу. Tavac- 

саке 96, пр тиабтри дедютес Даев”, @ло- 

отоуобутес дё xal roig Óvoipoboty abvoos bvsgoe- 

гети, тўс favi» офауйс abuxegec  yürortar. ай да 

1 Вж. Йезек. 39. 2 Думата xouirtov € 

Срв. MoravcsiR, Byzanutinoturcica, Il, p. 163. — Jdem, 

p. 227—233. — Д. Ангелов — M. Андреев, 

Leonis Diaconi Historiae — Лъв Дякон, История 

olovg те мат. 

византийска заемка от датниското 

жественият Иезекиил, който го споменава 

със следните думи: 
„Ето аз водя при тебе Гоги Магог, пред- 

водителя на русите“? Но стига толкова 38. 

погребалните обреди на скитите. 

Когато се разсъмнало, Светослав CBH- 

кал съвет от знатните, наричан на техния 

език „комент“?. Шом ce събрали при него, 

той ги запитал какво трябва да правят. Ня- 

кои от тях предложили да се качат посред 

нощ на корабите си и по всякакъв начин да 

избягат, защото ве били вече в състояние да 

се борят с облечените в железни ризници 

конници, и то след като загубили първите си 

борци, които крепели войската и повдигали 

духа на войниците. Други пък, напротив, съ- 

ветвали да се помирят с ромеите и като по- 

лучат уверение за безопасност, да спасят по 

този начин останалата войска. Наистина ня- 

мало да бъдє лесно да отплукат тайно, по- 

неже огненосни кораби край бреговете на 

Истър от всички страни пазели местата за 

преминаване. Ако те биха се опитали да пре- 

плуват реката, то веднага биха опустошили 

всичко с огъня си. Тогава Светослав въздъх- 

нал дълбоко, продумал с горчевина: „Загива 

славата, спътница на руското оръжие, което 

лесно побеждаваше околните народи и без 

кръв заробваше цели страни, ако сега без- 

славно отстъпим на ромеите. Но като си 

припомним храдростта на нашите прадеди й 

като си помислим, че руската сила е остана- 

ла и до днес непобедима, нека храбро да се 

вгуснем в бой, за да спасим живота CH. Ние 

ваистинг нямаме обичай да се връщаме като 

бегълци в родината си, но |сме свикнали| или 

ла живеем като победители, или славно да 

загиваме, след като извършим подвизи, до- 

стойви за благородни мъже.“ Така ги Ch- 

ветвал Светослав. 
За тавроскитите разказват и следното: 

Те и досега, ако бъдат победени, не ce пре- 

дават на враговете си, но след като загубят 

всяка надежда за спасение, забиват меча B 

сърцето си и по този начин се самоубиват.. 

Те постъпват така, понеже вярват, че убитите 

във войната от своите неприятели след смърт- 

та си и след отделянето на душата от тя- 

лото слугуват в ада на своите убийци. Тъй 

като тавроскитите се боят от подобно робу- 

ване и не могат да се помирят с мисълта да 

бъдат слуги на своите убийци, сами слагат 

край на живота си. Такова вярване е в сила. 

conventum  — събрание. 

Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae 1 (1951), 

История на българската държава и право, София 1995, стр. 68. -- 

B. Тъпкова-Заимова: Български език, 7 (1957), стр. 194 и сл. 
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y тях. Тогава, като чули думите на своя княз, 
те с най-голяма радост решили да тръгнат 
срещу опасността, за да спасят живота си и 
смело да се противопоставят на ромейската 
войска. И тъй на другия ден (гогава бил 
шестият ден на седмицата и двадесет и чет- 
върто число на месец юли) към залез слън- 
це тавроскитите с цялата си войска излезли 
от града и след като решили да се сразят 
с всички сили, наредили се в сгъстен строй 
с насочени копия. Императорът също по- 
строил ромеите и ги извел от стана. Когато 
сражението започнало, скитите се нахвър- 
лили стремително върху ромеите, пробож- 
дали ги с копията си, наранявали конете със 
стрелите си и смъквали ездачите на земята. 
Тогава Анемас, който се отличил предния 
ден и убил Икмора, като видял, че Свето- 
слав буйно и яростно напада ромеите и въо- 
лушевява своите дружини, пришпорил коня 
си (roi имал този обичай и погубил преди 
това много скити по такъв начин) и след 
като му огпуснал напълно юздите, нахвър- 
лил се срещу Светослав. Той го ударил с 
меча по ключицата и го смъкнал с главага 
надолу, но не можал да го убие: запазили 
го щитът му и плетената ризница, която бил 
облякъл от страх пред ромейските копия. 
Анемас бил обкръжен от скитската войска и 
макар че конят му бил повален от честите 
удари на копията, той погубил много скити, 
но и сам паднал убит. Този мъж бил ненад- 
минат във военните подвизи от никого из- 
между връстниците му. 

Ободрени от неговото падане, русите 
надали силни диви викове и започвали да 
отблъскват ромеите, които отстъпвали в без- 
редие, бягайки пред неудържимия напор на 
скитите. Когато импграторът видял, че ро- 
мейската войска отстъпва, уплашен да не би 
тя да изпадне в паника от сграшната стре- 
мителност на русите и да бъде разгромена, 
насърчил отреда си и грабвайки бързо ко- 
пието, тръгнал срещу неприятелите. Забили 
барабаните и тръбите засвирили за настъп- 
ление. Ромеите, засрамени от устрема на своя 
император, обърнали конете си и бурно на- 
паднали скитите. Ала внезапно избухнала 
буря, смесена с дъжд, която се разразила 
по цялото небе. Тя биела в неприятелите, а 
вдигналият се прах заслепявал очите им. Раз- 
казват, че се появил и един мъж на бял кон, 
който застанал начело на ромеите и ги на- 
сърчавал да отиват срещу скитите. По чу- 
дотворен начин той разкъсвал и разбърквал 
редиците на неприятелите. Никой преди това 
не го бил забелязал в стана, нито пък го 
видял след битката. Дори и императорът го 
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търсил, за да му отдаде заслужена награда 

и да му изкаже благодарност за новите под- 

визи, но колкото и да го търсели, не могли 

да го намерят. Оттук се разпространило 

неоспорваното от никого мнение, че това е 
великият мъченик Теодор, комуто императо- 

рът се бил помолил да му помага в сраже- 
нията, да го защитава и пази заедно с ця- 
лата войска. Разказват също, че вечерга пре- 
ди битката се случило и нещо подобно: във 

Константинопол една девица, обречена на бога, 

видяла на сън божияга майка, съпровождана 

от неколцина пламенни войни, на KOHTO тя 

казала: „Повикайте ми мъченика Теодор“; 

и те веднага довели при нея един благоро- 

лен и храбър въоръжен мъж, комуто, Ó0- 
жията майка казала: „Теодоре, твоят Иоан, 
който се бие със скитите при Доростол, е 
сега в тежко положение и затова иди бързо 
ва помол. Ако ди закъснееш, той ще из- 
падне в беда.“ А той й отвърнал: „Готов 
съм да се полчиня на майката на моя гос- 
под бог.“ Като казал това, той веднага тръг- 
нал и в тоя миг видението изчезнало от 
очите на девипата. По такъв начин завършил 
сънят Й. 

Ромеите, кето последвали божестве- 
ния си предводител, влезли в бой c неприя- 
телите. Завързало се ожесточено сражение и 
скитите не могли да издържат натиска на 
кокния отред. Заобиколени от магистър Bap- 

да Склир“ (който ги обкръжил със своя 
отред), те започнали да бягат и преследвани 
до самата стена, безславно загивали. Самият 
Светослав, покрит с рани и загубил много 
кръв, замалко щял да бъде пленен, ако не 
го била спасила настъпилата нощ. Казват, 
чев това сражение загинали петнадесет хиляди 
и петстотин скити, били взети двадесет хи- 
ляди щита и много голям брой мечове. От 
ромеите били убити триста и петдесет души, 
но имало много ранени. Такава победа удър- 
жали ромеите в това сражение. А Светослав, 
разгневен от поражението на своята Войска, 
цяла нощ се измъчвал и треперел от яд. Но 
тъй като нямал вече сили да се бори сре- 
щу непобедима войска, сметнал, че е дълг 
на всеки разумен военачалник, когато изпад- 
не в безизходност, да не се поддава на от- 
чаяние, но да се опита по всякакъв начин 
да спаси войниците си, Затова призори про- 
водил при император Иоан пратеници, за да 
искат примирие и уверения за сигуркост при 
следните условия: тавроскитите да предадат 

Доростол на ромеите, да освободят пленни- 

ците, да напуснат Мизия и да отплуват за 

: Начело на войскат: срешу Светослав Цимисхий поставил опитния соеначалнкк Варда Склир. 

ЩЕ 



Leonis Diaconi Historiae —- Лъв Дякон, История 

лото де  "Pouatovs òè старауоюйас афтоїс тоб 
GcÓzAOv, xai uq ёрауоиёос длидтоваво шета 
ту avopóowr теб» (витдлас yao ёдедівса» то 
Мудоду ябо, Ovrváuevor xai торс Адои Фтоте- 
Фообуу дловид» TE додс тобтоқ влиуоопупос, 
хо qíAovc пувтода: айтойв, xar'£ustopíav подс то 
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по» 5p». 

га. Васдейс дё, tàs тобто йсиєуос Дайдауас 
лооодевйиетос (обир yào діарёооутеҳ тўс ифунс 
ёти тїр иёу ydo Иди тої Aaobg дофбонсат, 
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дудо исто» và иведритав Oo. гот Öè тобе 
&iAnporag rÓv oitóv qaow дудрав Фоитоотс прос 
roig мод ис, of ви ту #Ейхотоа quudócr тре 
Росах orgatüc тбте тд” длебооу Вриуоттдс ydo 
тоакорта xai дит ииайдав 5 "Роме ayuj xo- 
туябуноЕ. ueta ÔÈ то пооВў” tag олоудас, cic 
ди а б ZXgsróooDiáBog: те foot owzAÜer 

ёролєї. 0 08, univ dvaÓíc, фауобоф латол е 
кодолмойек, вдиллов aao тр" буди’ rob "lIor- 
gov mizero, uvolavâgor ар уогаофоробута»” #19- 
akow Гллёоу ооувлаудиетос. xoi б XgsvóooóÓia- 
Вос 06 xer ёлі twos Умов диолог побил вс 
10" z0tQuOY, тис ибс ўрибуос̧ xoi obv то? 
éréoutg воетто", (c elc. те долф». rà» 92 Аа» 

тободв ис р" riy Пища» ueueronuévoc, obre cic 
yos лора той sixóroc Поибуов, обте tic Воаубтцта 
аготе див дао с тас 09005, удотхойс čyaw 
vore дфдайиойв, тр» Diva cuic, Вуийофиетос tòr 

HOYONG, то йусодеу уейв даоебис xal “в ийхов 
xaüeguérais По хора пволтбс, thv Ób хефийтри 
ла’: pikor лаод дё дтвоо" uéoos ats fó- 
crovyog йлђобоуто, t5» тоб уёроъс ugar сйуб- 
rs ebcaync róv abyéra, та отбора кос, xal 
viv (те ÓwizAacw «в ийла ÓupÜQgouíroc ozv- 
доолос 08 us xol дясибдис SAsxvvro. Daréop 0 
тфу Отор yoóctov ёёђлто rotor, роі иаоудосв 
хекооццието», &vüouxog Идоь aóroic исотеќохтос. 
Войте тобто Жъхй, 0898» и то» оф» bmalát- 
това ў xaüagóuyu. kiya уо" дтта negi Мал ауйс 
то face Фтъубъ, лаод то’ tvyóv тоб dxaríov 
ipstóusvos, йлудблтєто. 400 и тду “Рона 
лоб Уийдас nólsuos де девета (138, 5 -- 
145, 8; 147, 23 — 157, 12). 

19. Sphendosiabus Bulgariam relinquit 

i. O д2 Хреудоод?аВос, ro Лооботодоу xa- 
тай? xai rovc aiyueAo ac szgootzudovc холд таб 
слоудав, алёлйсь ивта twv леойеирвеътал" talor, 
ё ти’ margíóa iéuevog. Палбофиш 08 nagd то" 
&ónAiove PAÀoynoarrec, #9205 vouaüuxóv тобто ка! 
лодобудооло», фдаоофйуоу te xai pegéorxov, ёл" 
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своето отечество. А ромеите да ги оставят 
свободно да си отплуват и да не ги нападат 

по пътя с огненосните си кораби (скитите 
страшно много се боели от мидийския огън, 
който могъл да превръща в пепел дори и 
камъните), Освен това да ги снабдяват с храна 
и когато отиват по търговия в Константи- 
нопол, да ги считат за приятели според ста- 
рия обичай. 

Императорът приел на драго сърце 
това предложение за мир (той предпочитал 
мира пред войната, защото знаел, че мирът 
запазва, а войната, напротив, изтребва наро- 
дите}. Той потвърдил условията и договора 
за мир, дал им храна, като отделил на всеки 
човек по две медимни жито. Казват, че по- 
лучили храна двадесет и две хиляди души, 
които от шестдесетхилядната руска войска 
тогава били избягнали смъртта. Останалите 
тридесет и осем хиляди загинали от ромей- 
ското оръжие. След сключването на дого- 
вора Светослав поискал лично да се срещне 
с императора. Той не отказал и в златно 
въоръжение пристигнал на кон край брега 
на Истър, съпровождан от многохиляден OT- 
ред конници със златни доспехи. Светослав 
пък пристигнал от отвъдния бряг на една 
скитска лодка с весло в ръка и гребял заед- 
HO с другите като обикновен войник. Вън- 
шният му вид бил приблизително такъв: 
среден ръст. нито необикновено висок, нито 
пък нисък, с гъсти вежди, сини очи и чип 
нос без брада и горна устна, обилно обрасна- 
ла с гъсти и дълги мустаци. Главата му 
била съвсем гола, но на едната страна ви- 
сял кичур коса, който означавал благород- 
ния му произход. Той имал набит врат, ши- 
роки гърди и стройно телосложение, изглеж- 
дал свиреп и див. На едното му ухо висяла 
златна обица, украсена с два бисера, съеди- 
нени по средата с диамант. Дрехата му била 
бяла и с нищо не се различавала от дрехите 
на другите освен с чистотата си. След като 
поговорил малко с императора относно спо- 
годбата, като седял на скамейката в лодката, 
той се отдалечил. Така завършила войната 
на ромеите с русите. 

13. Светослав напуска България 

Светослав напуснал Доростол и предал 
пленниците според договора. След това от- 
плувал с оцелелите си другари към отече- 
ството си. Но на връщане го нападнали из 
засада печенегите, многочислен скитнически 
народ, въшлив и неуседнал, който прекарва 

1 Мелимната е мярка за вместимост, която сълържо около 59 литри. 

35 Гръцки извори за българската история, V 
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13. Basilius Bulgaroctonos а Bulgaris cladem 

accipit 

r ғ = TN > ` yoa o ` ES 

Хо. ЕРай he, ёле тд гротхоу тай оти 

пот» той Ухйтоо? Ваойа терәк ёохідғатоу таз 

| В църквата Св. София. 

на коли по-голямата част от живота си. Te 

погубили почти всички, между които и са- 

мия Светослав. Така че от голямата руска 

войска малцина се завърнали „Олагополучно 

в родината си. А пък императ Иоан, който 

се борил с руската войска в продължение 

на цели четири месеца, както бе съобщено 

по-горе, върнал Мизия на ромейте и нарекъл 

Доростол Теодоропол по името на мъченика 

Теодор Стратилат. После, като оставил там 

достатъчно войска, с голсми трофеи се вър- 

налв Константинопол. Там пред крепостните 

стени го посрещнали гражданите, който му 

поднесли венци и скиптри, направени от зла- 

то и скъпоценни камъни. Те докарали и зла- 

тообкована колесница, теглена от бели коне, 

и го помолили да седне в кея и да поведе 

обичайното шествие. Той приел венците И 

скиптрите и многократно възнаградил граж- 

дланите с подаръци. Той не приел да се качи 

на колесницата, а поставил на златния й трон 

взетата от Мизия икона на божията майка, 

която държала в обятията си богочовека 

Слово, като сложил под нея пурпурните одеж- 

ди и короните на мизиге. Самият той, яхнал 

бързоног кон, следвал отзал, увенчан с диа- 

дема и носейки в ръцете си венците. Като 

повел тържественото шествие посред града, 

украсен навред с пурпури и килими и OKH- 

чен като брачна стая C лаврови клонки и 

златовезани постилки, той влязъл в големия 

храм на божията мъдрост, произнесъд бла- 

годарствена молитва и посветил на бога като 

пръв дар от плячката великолепната корона 

на мизите. След това отишъл в двореца си, 

като водил със себе си Борис, цар на MH- 

зите, и му заповядал да свали знаковете на 

царската власт. Те били следните: тиара, 

обвита с пурпур и извезана със злато и би- 

сери, багреница и червени обувки. Самия него 

пък удостоили със сан магистър. И тъй им- 

ператор Moan в кратко време спечелил съв- 

сем неочаквано такава голяма победа, като 

съкрушил и повалил на земята със своята 

военна опитност и разумна храброст нал- 

менносттаи високомерието на русите. След 

като подчинил Мизия на ромеите и се вър- 

нал в Константинопол, той прекарал тук зимата, 

като награждавал според обичая поданиците 

си с дарове и ги угощавал с богати пирове. 

14. Bacuauü И търпи поражение 
от българите 

След това, когато шайката съзаклят- 

ници на Варда Склир беше напълно разпръс- 
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февиёхуас дА yp хатеифооггодававтф», êvoxev- 
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Фохлрісато, zal троп» Onwémave, ийле 08 
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“Ауу sic фоуђу дувиуй соувиййето. xol & тб» 
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! Василий 1! Българоубиец (976—1025). Събитията се отнасят към 986 г. 
2, стр. 667—673. — Ostrogorsky, History, p. 267—268. 
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ната, император Василий! тръгна B поход 
срещу мизите, като събра войските си, 3a- 
щото тяхната дързост и жестокост, дишаща 
убийство, заплашваше ромейската държава, 
Те безпощадно ограбваха Македоцската земя 
и избиваха всички поголовно. Затова, движен 
по-скоро от буен гняв, отколкото от благо- 
разумие, той бързаше да ги смаже с едно 
нападение. Обаче по злата воля на съд- 
бата той се излъга в своите надежди. След 
като премина тесните и стръмни пътеки, им- 
ператорът стигна до Сердика, която скитите 
обикновено наричат Тралица”. Там построи 
военен лагер и обгради града. Държа го 
обсален в продължение на двадесет дена, 
но нищо не можа да направи, понеже вой- 
ската се беше отдала на леност и безделие 
поради неспособността на военачалниците. 
Най-напред, когато войниците бяха излезли 
за сено и фураж от стана, мизите ги напад- 
наха из засада, извършиха голяма сеч и от- 
влякоха много впрегатни животни и коне. 
След това стенобойните и другите машини 
не свършиха никаква работа поради неопит- 
ността на онези, които ги бяха доближили 
до стените, и неприятелите ги изгориха. Съ- 
щевременно войската страдаше от недостиг 
ка храни, тъй като донесените припаси бяха 
изразходвани поради неумерената и прека- 

лена употреба. Ето защо императорът се 
приготви за път и тръгна с войската за Кон- 
стантинопол. След като пътува цял ден, той се 
разположи па лагер в едно гористо място и 
даде почивка на войниците. През нощта, още 
преди да беше преминала първата нощна 
стража, от източната страна на лагера вне- 
запно се появи една грамадна звезда и като 
освети палатките с обилна светлина, падна 
на западната част до самия окоп, пръсна се 
на много искри и yracHa. Падането на звез- 
дата предсказваше унищожаването на вой- 
ската, което стана по-късно; защото подоб- 
но явление, където и да се случи, предвеща- 
ва гибел за всичко околно. Явно доказател- 
ство за това е падналата върху троянската 
войска звезда, когато Пандар се прецелвал 
с лък в Менелай. Същият този ден тро- 
янската войска била принудена от ахейците 
да бяга безславно. И при ромейските войни 
всеки, който проследи историята, би открил, 

Срв. Златарски, История, |, 
2 Тралица е изопачено предавапе на Триадица, визан- 

тийска транскрииция на старобългарското (ЪАЪНЬ (СТРБАЪЦЬ) дн. София, Срв. Стр. Лашев, Особености в преда- 
ванете на български, славянски, тракийски, византийски и др. имена на лица, селища и племена в латинските 
извори за българската история, ИИБЕ Ш (1954), стр. 324—328 3 В едно от сраженията на Троянската война 
Менелай надвил в едноборчество Парис, вследствие на което троянците трябвало да предадат на гъоците Елена 
и взетите от тях съкровища. Обаче от редовете на троянците Пандар усиял да рани с лъка си Менелай и по 
такъв начин осуетил изпълвението на поставените ог гърците условия. 
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revua бофдаову, Гуа то фдода ёлќохтррву. cloner 

xol авто! ёлі тўс той лоовдром Вас от опас 

тобу t xaxeveyüér хой ийло хоро? ovyo? 

диирребовитос 2меїубу те тов fov блолеАддута 

на вс бала» xai лооои?» ёхдодёрта та ov 

бофёооута. 0240 леді иё” тўс тоб йотёдох parta- 

ciag 96 ләр Ето“ тдте де, хата три vovepaíav, 

Sá uros óAc0ovc xal опоаруддоув аф Атос ĝi- 

па rò отобтерна` ёхеѓуоу д2 uós mzogoóoaucr, 

харадобдес xal dvárres xarsiúußave убооус Ву 

ос oi Мъсоі “ Ропобоис влиЖавтов лаз ото» би 

ла дос будобь дерде, zai ти’ тв Васі ғо» 

дори xol vóv лото» 8 Ajpyecav, пой riv дло- 

оне? TIJS стойпйс &agvpaycoyoay алаоау. тоте 97) 

aub алое 6 табта дитоауфоддо ёхеїоє таю иар, v6 

хоотобуш деотиубс ovrenóutvoc «gi tjj той Фос 

xóvov Astrovoyíq Сосповтойивуот. ко! ха ёсу 

uov паод (ижод” và довуиота, xal uagaígas Хит 

Dirije véyova ладауйлФра, el ии не Фа ис #3 

аўтоб rof ходбюоо длпуаув подъоо, dus fand- 

caglar táyos пвлобие, под тоб хотойтф даки тр 

qapuyydón подс та» Óvousrom Фродо», паов ер” 

TE табтиу, KUL доошоо zataAapsiv tip диобюоеци”. 

иб оду да диоВатоу добо» то пеойве В! тоб 

стоатебиито Tiy хатадодир" дйфиув ту Моб», 

zv fanov oytóov дловайо лада» жаі три ine 

хошѓоиётр влоожемри, мої лод: та “Pouutza 

&vavéCevger. бога. | 

i. Ка diia Ф лаударела пт тоб parérros 

дотвооз лоовд дог витой ко ot лодадеіх йвутес 

а ис под то Dógeor uégos до ту rexrOY ný- 

отог ото, xal rois ógovtas гидеатойиво. кой 

удо xai обто пр te опиВӣоа»” подс tw Tavgo- 

оходб» tis Хғоообуос imor паовдувот, xai Un 

тў Beppotac zaráozeotr naod rà» Мъобу. £u де 

ó лоде дйош ini xavagogür тоў фоофедрос Aria- 

zaw doujg, ÖS ёолғгоіоъс лоойиенов TOS imutoAds, 

ойда orpotyuóv èp "Évós діефйд атте „бутоо", AUL- 

лодс дё xal тударувїс̧ тах дитгнис AUPS, ue- 

taßúguz Éxvowivo crzrás, пу иёу Bogerepos 660 

ивуов, яў ÔÈ voworeQos, Fori Ote ка} атур тр 

uíay дало» xai игтане о тоу aGiféQur топоу, . 

xui лоюбивтос vagy) xui córrouor TIP иетавоос". 

с апийва rohs борта; ха! xata нете, 

xal оби eic майд» тедветцова" огеойа rm тоб хоцитот 

àilóxoror xb'gow (p. 171, 1—173,11; 175, 6--20). 

че това често е ставало и че погивала вой- 

ската там, където се случвало това явление. 

Ние знаем и сами, че подобна звезда падна 

върху дома на проедър Василий: не мина 

много време и той напусна гози свят, а имо- 

тът му беще предаден на грабеж и иззем- 

ване. Но стига толкова за появяването на 

звездата. 
На другия ден войската преминаваше 

през една гориста и пълна с пропасти до- 

лина? Едва я беше преминала, достигна до 

стръмни и трудно проходими места, гдето 

мизите нападнаха ромеите и като унищожиха 

много голям брой войници, взеха царската 

палатка със съкровището и разграбиха це- 

лия обоз на войската. Там бях и аз, разказ- 

вачът на това бедствие, който имах неща- 

стието да придружавам императора в служ- 

бота си на дякон. Тогава малко остана „да 

ce подхлъзнат стъпките ми“ и да стана 

жертва на скитския меч, ако божието Ipo- 

видение не беше ме избавило от опасността, 

като ми внуши да препусна коня си бързо 

и ла премина стръмните склонове, преди да 

бъдат завзети от неприятеля, и набързо да 

стигна върха на планината. Оцелялата вой- 

ска едва се измъкна от преследването на 

мизите B непроходимите планини и като за- 

губи почти цялата си конница и обоза, който 

караше със себе си, се върна в ромейските 

предели. . 
Появяването на звездата и огнените стъл- 

бове, които всред нощ се показваха на се- 

верната част на небето и плашеха ония, кой- 

то ги гледаха, предвещаваха и други бед- 

ствия. Те също бяха предвестници за пре- 

вземането на Херсон от тавроскитите и на 

Верея“ от мизите. Освен това звездата, която 

се явява на запад след залез слънце и изгря- 

ва всяка вечер, не оставаше в покой на едво 

място, но изпущайки светли и ярки дъчи, 

често CH менеше мястото, като се явяваше 

ту по на север, ту по на юг. Понякога се 

местеше по небето и при самото си изгря- 

ване, като правеше промяната явно и бързо. 

Така че ония, които гледаха, се чудеха и 

плашеха, KATO мислеха, че не води на добър 

край странното движение на кометата. 

1 Споменатият по-горе придворен евнух паракимомен Василий изпаднал в немилост пред император Васи- 

лий П оше в началото на неговото управление. Cps. Ostrogorsky, History, p. 264—268. ? При все че Лъв Дякон 

не дава точни данни за мястото H датата на тази битка, неговите сведения са извънредно важни за пораженисто на 

византийската войска, за което се приема, че станало в Ихтиманската клисура на 17. УШ. 986 г. За съби- 

тията срв. Златарски, История, 1, 2, стр. 670—875. — Г. Баласчев, Българите през последните десетилетия на 

X в., 1, София 1929, стр. 49—67. — Българското военно изкуство през феодализма, София, 1958 г., стр. 194—200.— 

П. Мутафчиев, История на българския народ, Г, София, 1948, стр. 203--294. 2 Вж. Псалом 72, 2. + Верия 

(дн. Бер) крепост в Македония. Приема се, че превземането на Верия станало през 989 г. Срв. 

История, 1, 2, стр. 681. 

Златарски, 



XXH АНОНИМЕН АВТОР 

СЪЧИНЕНИЕ ЗА ВОЕННОТО ИЗКУСТВО 

Под името De re militari liber е запазен един стратегикон на неизвестен автор от BTO- 

para половина Ha X в. В някои от ръкописите този стратегикон се свързва с литературната 

дейност на магистър Никифор Уран, който е писал съчиненията си по поръка на импера- 
тор Никифор Фока (963—969). я 

„Книга за военното изкуство“ е разделена на 32 глави. В нея се съдържат сведения 

за стратегията и тактиката на византийците срещу съседните народи и преди всичко срешу 

българите. 

РЪКОПИСИ: V= cod. Vatic. gr. 1164 (ХІ в.) . — P’ == сой. Barber. gr. 
ҮШ 11 (XI s). 

ИЗДАНИЯ: C. Grayx : Annuaire de l'association pour l'encouragement des études grecques еп France 1875, 

p. 82—89. — Incerti scriptoris Byzantini saeculi X. Liber de militari, ed. В. Vari, Lipsiae, 1901. Приведените тух 

276 (XI $).— Е = cod. Escoriai. 

откъси са направена по изданието на Вази. 

КНИЖНИНА: А. Grosse, Раз rómiseh-byzantinische Магѕсіңарег vom 4. — 10. Jahrhundert. Das 

sog. Strategicon des Maurikios, BZ XXII (1913), pp. 106 sq. — А. Dain: BZ XLIV (1951), рр. 94—96. — Morar- 

csik, Byzautinoturcica, 1, pp. 224—225. 

ANONYMI 

DE RE MILITARI LIBER 

1. Quare turba inutilis in lerras 
hostium conduci non opus sit 

Ileol той 
TÄ пойеша. 
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опа лов xai rór zapáÀloyor xoi торло» фбо- 

АНОНИМЕН АВТОР 

СЪЧИЦЕНИЕ ЗА BOEHHOTO 

ИЗКУСТВО 

1. Ла не се води излишно множество 
в неприятелска страна 

Опасно и вредно е, както мислят и ста- 
pure (автори), à H моят опит установява, да 
се води B неприятелска страна бездейно и 
небоеспособно множество, да се взема товар 
повече, отколкото трябва, а също и множе- 
ство мулета, магарета и камили, и преди 
всичко в страната на българите, където има 
гористи и мъчнопроходими клисури и извън- 
редно тесни пътища. В случай, че войската 
трябва да мине през тях, настава безпорядък 
ето как: когато се води бездейно множество, 
извънреден и изобилен багаж, безполезни и 
скъпи съоръжения, не би могло да се мине 
еднодневен път дори за четири дни. Когато 
пък се преминават дълбоките и тинести 
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реки или когато се преминават мостове, 
става голямо забавяне поради излишното MHO- 
жество. При това безполезното множество, 
като изразходва и храната, която би тряб- 
вало да изразходва боеспособното ядро с” 
умерен брой и необходими служители, съд- 
дава бързо оскъдица за войската и я при- 
нуждава да се върне, без да е свършила 
нищо. И онова, което не би могла да по- 
стигне дори голямата неприятелска войска, 
го прави само причинената от непредвидли- 
вост оскъдица. Защото (излишните войници|, 
пренебрегвайки труда и боейки се от неприя- 
телите, пускат вредни слухове и мълви, като се 
стараяг и правят всичко възможно, за да OT- 
клонят полезните за императора начивания 
и за късо време да се върнат. 

2. Ла не се носят палатки за по-низшите 

военачелнини 

Не е нито полезно, нито необходимо по- 
низшите военачалници да носят палагки в 
неприятелска страна и най-вече в страната 
на българите, освен ако трябва да се съз- 
даде представа у ония, KOHTO ще правят 
разузнаване sa войската, че има голямо мно- 
жество войници. А в една мъчно проходима, 
както се каза страна, е много вредно да се 
носи недостатъчно храна за обикновените 
войници. И тъй вместо да носят със себе си 
припаси и да се подслоняват през пролетта и 
лятото B сламени колиби, те напразно се на- 
товарват с палатки, a в случай на нужда 
остават без припаси. 

8. За водачите u съгледвачине 

Понеже не е добре да се пренебрегва 
нещо от това, което се отнася до общат 

полза за войската, трябва да имаме опитни и 
съобразителни водачи и по всякакъв начин 

трябва да ги облагодетелствуваме, да се гри- 
жим и застъпваме за тях. Защото без тях не 
може да се постигне никакъв успех. А ние 
наричаме водачи не само тези, които просто 
познават пътищата (защото това може да 
прави и някой обикновен човек или селянин), 
но ония, които, освен че познават пътищата, 
могат добре да направляват войската при 
преминаването на клисурите, да пресмятат и 
разпознават средните разстояния между ста- 
новете, подходящите места и местата, които 
изобилствуват с вода, за да стане лагерът по- 
удобен. Те трябва да познават точно и раз- 
положението на неприятелската страна, та 
като поведат в нея войската, да оплячкосат 
и опленят страната. Трябва да има много и 
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ойуоутес ротой три yogar xoi 3адралодонтен. 

вотаюау ё xol уоойдоо я оти ко ёлатудго 
лаой тф vs ротой Ааф xuAoóusrot тосле, 
ха оърех@с Alo. GAÀMyoUr тү qoas єйоітооар 
zobs то норы» дудоблоъс̧ iva дг arr 
вховфсе ai rör zoÀeuíor дуадддфокетти Вот, 
sire ÉzuiGvráyorrou È OVUUÓZOUS Ó£yortot, ко OVV- 
TOUS вле, Гуа абр ATUQ UÜTOTS — ueAextouévcor 
Лауда инде. of дё аде тот хатадидлоу 
xai стор хоуоитотос tigióYreg veo &5 THY до- 
A&ular, Ôúrartu và vv ?yügorv блох gavda- 
ver xai roig длоотё опон долот". où uórov де 
els rote Doviváoovg Seon ТФ Oousotóxo zal tols 
åxoítus otoatnyols xatoozorovs Eye, аа ха! 
els та дла увтоуобта Ory, вто sis Пета 
vaxiay xat eig Tovoxíov xoi Роба», Руа орде” 
Tr квоти ftovAevudto» Gyrooror» uv y. oi да 
оти ра xai лоо» аймохдието GUY uttAnoror évíore 
хо авто тор хатаоиблев лот (иредогог ле 
otas yàg Zaupárovtsg aaga tr отоату w &Aevthe- 
дас торе от уз ка Tadias ха «вто? 

лобе xaraoxoni длодт оти, ка cT TÒ xü- 
тотолош 6с &ум та тфи бич оо (лета GAO- 
otpéqorrez 10 intis длан они (pp. 28,8— 
29,20). 

4. Decastrorum opptignatiose 

Lleol soAwgziac. 

ОГ дЕ лодав тахноею Вет"  moÀÉU 
изтои XUL дга?тбу то порнот Gay cortasten eor, 
лихої ёидооиаїс кота те отоу» уофъти уох 

ши 
POCA- 

дей тв xovoocópor xal тоалет", тб» лаой тої 
Ôvuzois yocagiwr xakovuévrow, кар £r£gov. inmi 
xm xdi nečim дурака», tva Tols ovyrois toar- 
нас. xol tols #ело ос ВЕаздиолодонобт aù- 
ty TE Tv &yÜoOr хо то» тооодутею» ађтоїс хо! 

то uy ддобо тр, arrim ёоуйабкодаи xooor о 
BosAorrot, 0220 позтонос паббвота, бу оато yé- 
уста. & yàp и?) лротвооу OF те филейо xal та 
хаолофдоа тобто” дитвитота двидоа ко та дон 
хотакаота xol та хитри афоробти, 0705 7 
той анов Ва тобтотс ижктауйотас xal фърадос 
лото, дхлододхташ nółeaes тб» Oyvpir в прот - 
uévac того émugósíoc xal тў тб» uayouévor akn- 
Vér Óvoysoforarov. 6 98 ий обоз та хогойтфт 
дайвиеос, AAL ёи тов ngoys(gov дообятита та 

? Хусари, наричани още хонсари и корсари · 

войската. Терминът хонса 

ще 

способни хусари‘, наречени от населението ка 
Изтока трапезити, и непрестанно да назли- 
зат едни в една, други в друга част на стра- 
ната, за да заловят пленниците, от които да на- 
учаваме точно намеренията на неприятелите —- 
дали събират (войска), Или вземат съюзни- 
ци и, накратко казано, да не остане скрито 
нищо от онова, което те замислят. А истин- 
ските съгледвачи са и най-полезни. Защото, 
като навлязат в неприятелската земя, те мо- 
гат точно да разузнаят положението на не- 
приятеля и да го съобщят на ония, който са 
ги изпратили. Доместикът и граничните ROR- 
началници е нужно да имат съгледвачи не 
само за българите, HO и за останалите съ- 
седни народи, сиреч за печенегите, турките?-3 
и русите, та никое от техните намерения Да 
не остане скрито за нас. А понякога и самите 

заловени заедно с жените и децата си плен- 
ници са по-полезни от съгледвачите. Защото, 
след като получат уверение, че ще бъдат 
освободени заедно с жените и децата си, са- 
мите те биват изпращани на разузнаване, & 
след като огледат как са всичките работи на 
сънародниците им, се връщат и разказват 
истината. 

+. За обсадата на крепости 

Ония, които искат с война да превземат 
укрепени градове и чрез тях да сломят ця- 
лата сила на неприятелите, предприемат чести 
нападения срещу тяхната страна с корсари и 
трапезити, наречени от жителите на Запада 
хусари, и с други конни и пехотни войски. 
Така лесно могат да бъдат победени с чести 
поражения и последователни поробвания как- 
то самите неприятели, така и съюзни- 
ците HM, а също и като не HM се дава въз- 
можност да обработват земята си, както же- 

лаят, но по всякакъв начин биват потискани. 
Извънредно трудно е да се превземат укре- 
пени градове, които изобилствуват с припаси 
и множество бойци, ако преди това не се из- 
секат лозята и плодните дръвчета, не се из- 
горят посевите и не се отвлече добитъкът, 
та гладът да ги принуди да се изселят и да 
побягнат. Онзи, който не действува така 

лековъоръжени войници, изпращани като разузнавачи пред 

(буса, уоғоа) пронзхожда от готската дума hansa, която се среща в готски текстове 

от края на ЈУ до IX B. в смисъл на „кохорта“, „въоръжена дружина“. От готски тя преминала в славянски 

(X&CA, ХОУСА), а от славянски — във византийски, маджарски и румънски, Вж. Н. Grégoire, Origine et éthymo- 

logie de la Hanse, Académie royale dc Belgique, Bulletin de la classe des lettres et des sciences morales et po- 

litiques, 5-е s, t. XL, 

LIX, Византолошки институт, кн. 5, 1958, стр. 61—63. 
гаус Е, Byzantinoturcica, 1, p. 224; П, p. 321. 

1-3, 1954, p. 18—28. -- Ив. Дуйчев, Николко бележки към Кекавмен, Сборник Радсва 

2—3 C „турки“ тук са означени унгарците. Cpe. Ma- 
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TOY ётоутиот попой DovAOLEOS  ÓXUQOHUTQ Mu- 
тур nm хагайтф» ënélevow вЕартбетац. деї дё болёо 
1076 190056 Фидий обл мой тф обр отоатейиот: 
то де лес tw JOELY zegurcujoactot. вЕлво otv. 1) 
ту "Араотб» гивай» uélAe убоа, geix- 
нуду де та ёдобия торс nvexratc ѓори оғо, dote 
отау ei vov tocca & тў TORELIQ, ка то отратебиан 

дитхазо" ač лім» ztÀei or tv кд’ рис» но voic 
с д20уо дло тўс ват" уаоас Daoráaut, at 08 ло- 
ас йс лойоохтос ВЕРОНА тт noivárðowzoí те etol 
ноћ пА810уос zapo тоотдс ёҳоъо, 00си гр" zt04to- 
ок» 6 ибх &аукаов, & pù ало тўс та» “Ро 
набу yis длауорпуобути доЕи тФ otgarozéó(. 

ónórür 02 Фут? vOv Ауаониб» убой тр лорофо00 
ха! тост” ügÜovíav лаоеҳоѓор уеройо»”, eiztto 
дло те Пивтвоас оём  EmtotríteTou УҢ TÒ отод- 
revua, ддбуохот ёл} оъҳрф Хобу каотеойоб кота 

TY &muvoovué»ov и котоойфсв, лббф иайдо iv 
тӯ то» DBovAyáoov goog ӧлою Фдай cri та» 
ürayzaíon Фо», оли дё тИ otho si роби 
ло тўс muetéoac of xosios оби влихообуобта то 
отоатеєбиот, йлоанто оїхаде Ozcorpéy ovo, xol а 

oOx loyvoev бэ ueyáAQ doyec xai paosta Ova 
эй» подешо» котоодфош, й тфъ dvayxatcor èg- 
„оето "да xul туу coAwpxíay бош  xarava- 
yodoe (pp. 37 — 38,1 4). 

срещу тях, HO иска веднага да превземе не- 
приятелските крепости, напразно предприема 
поход срещу тях. Трябва да се подготви 

както оскъдицата за неприятеля, така и сна- 
бдяването с припаси на собствената войска. 
Ако се предприеме поход в земята на агаря- 
ните, а храните са изразходвани OT чести опу- 
стошения, така че се явява недостиг от хра- 
ни в неприятелската земя, и, от друга страна, 
войската не може да носи от собствената 
си страна ечемик за повече от 24 дена за 
конете си, а градовете, които ще се обсаж- 
дат са многолюдни и имат храни за много 
време, то гладът ще стане причина да се пре- 
крати обсадата, ако не се доставят храни за 
войската от земята на ромеите. И ако в пло- 
дородната и богата земя на агаряните вой- 
ската не може да издържи много време сре- 
щу неприятелите, който се стремят да спе- 
челят победа, в случай, че тя не се снабдява с 
храна oT нашата страна, то колко повече се 
отнася това за земята на българите, където 
има недостиг от всякакви храни и особено 
от ечемик. Прочее, ако от нашата страна не 
се доставят припаси за войниците, то те се 
връщат v дома си, без да са свършили нищо, 
и онова, което не би могла да постигне го- 
ляма сила и тежка неприятелска войска, ще 
го извърши липсата на припаси, която ще 
rH принуди да снемат обсадата. 



XXIV. CHHAKCAP НА ЦАРИГРАДСКАТА ЦЪРКВА 

Под обозначението „Синаксар на Цариградската църква“ се разбира един сборник от 
хагиографски текстове, който е бил редактиран в окончателна форма през Х в, обаче са 
били използувани множество текстове, възникнали през по-раншна епоха. Така в този ха- 
гиографски сборник са попаднали такива исторически паметници, който принадлежат на 
различни епохи, като се почне от късната античност, та се стигне до края Ha X в. Всред 
тези текстове се намират голям брой сведения относно миналото на днешните български 
земи през късноантичния период, както и през първите векове от съществуването на бъл- гарската държава. По-точно те съдържат сведения за християнството в балканските земи през IV &, историята на градовете Марцианопол, Адрианопол, Одесос, Анхиало и др. за 
походите на византийския император Константин У Копроним (741—775) против българите 
за похода на Никифор I5 българските земи, за арабската обсада на Цариград през 717—718 r 
и за намесата на българските войски като съюзници ка Византия, за българо-византийските 
войни по времето на цар Симеон и други. Някои or текстовете на Синаксара са били пре- 
ведени на старобългарски и поместени в средновековни български месецослови. 

ИЗДАНИЕ: H. Рёейауе, Synaxarium ecclesiae Constantinopolitanac. 
ВгихеПев, 1902. 

Propylaeum ad AASS. Novembris, 

КНИЖНИНА: B. Бешевлиев, Няколко бележки към българската история, | CY nd, ХХХІ, 9,1936, cip. 258, бел. 8; 
стр. 408—409. - Златарски, История, 1, 1, стр. 277 и сл., 291, 292 и Ал. Бурмов, История на Бъл- сл. -- 
гария, Изд. на БАН, I, София, 1954, стр. 87 и сл. — Moravesik, Bvzantiroturcicz, J, pp. 350—325;, 354, 359, 360, 363. 

SINAXARIUM ECCLESIAE 

7. De persecutione christianorum in Thracia 

1. Гў аётӣ пиёоа uvýun тбу Фуко” zeooagáxorra 
узуихфт sopüérvo» дохтобр xoi nuagróocr ха! 
"Augudv Ótaxóvov xal Óujaoxálov адтбу xal rob 
obv abu "AeuaAd. Adral вуёуоуто Zi "Адогатон- 
лойвов с Мохедоуіос, упанатас éavrác биооунаа- 
от, иддохадо» ёхотоаи дадаскозта авъйе 10 лгі te 
Pacusiac ту otgavdrv °Анид» тоу Óáxovor noat- 
elcar дё лаоа Baúôov тоб тўс "Адоаторлб?есос 
Goxyorios xol пойа  писондвош №) tò pn 
гоог rote Óctuovíoic xal sic DBegoónv dy6sioui 
tob лооохттов та «бода, пбёоуто eis ду Ozóv. 
Ко! виовидобар sig тд» dípgaóispsbc тб» Дол» 

i Сиреч на първи септември. 

36 Гръцки извори за българската история, У 

* bepos — дн. 

CONSTANTINOPOLITANAE 

7. Преследване на християни в Тракия 

В същия ден? (ce чествува) паметта на 
светите четиридесет неопетнени жени мона- 
хини и мъченици и на техния дякон и учи- 
тел Амон и заедно с него (и паметта) на 
Айтала. Te произхождали от Адрианопол в 
Македония, признали се за християни и по- 
следвали Христа, като имали за учител Амон, 
който поучавал за царството небесно. Bano- 
вени от управителя на Адрианопод Бауд и 
измъчвани много, понеже не принесли жертва 
на демоните, и отведени в Бероя?, за да се 
поклонят на идолите, те се въздигвали до 
бога. И жрецът на идолите бил наказан да 

Стара Загора. 
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гл nollàs ogas пифотдыс” sita лгори длейаие. 

Ковиблой ôt 6 Фос "Auudy май Зебто таз aher- 

oác. Elta xacoíóa nenvocuérgy двуети кота ке 

файйс xol таїти votes ладелёифдт игта т@у 

бус» лаодёоу дло. Beogóus tic *IHodüxiearv тўс 

Oodxns Ammi 1ф rvoávrq. “Q 0$ Жомвт с 

pasir xar адтбу (col 3,20—4,11.) 

2 

ETO- 

2. De Constantini expeditioni conira Gothos 

' H той овлтеивоот теопарвансдвиоти THY TE 

вбовоп мой ро» то» нийру Жо" боотабво 

jui» поотоёлето ÈS ащас тооитие. Каротаут? vos 

б uéyag хо! лобтос fr Xoqturots Васі еб хех 

aote лойвцот, (DS UÈV UPES Аёуово тб» [OTOLO 06QOy, 

гу uj “Poun xarà тоб Маууетіоъ лод тоб моатцоон 

тўс Вас ас Ós 00 fregou би elg tòr  dárovpu 

лотаиби котд ry Хходб». фр» дЕ тд» страго 

тбу zoÀeuíow лойби, tòp O5 дю» кота moky $Adt- 

rova, ек хр» на ámocíur ноталвлтеке. Eira 
iv rj vari ürevíonc Фи 1 vbgar® бо@ Tv timor 

ctavoov zai тов де дотбост OnÀobsar. „Ас)»- 
crayrive, ѓу тобир vixe“ (col, 43, 1—15). 

3. De persecutione christianorum in Moesia 
et in Thracia 

1. "Адо тоб дуо" ugorvoos Amiga "Оз 
Лу èni тўс Василе Kovotavtivov тоб ueyáłov, 
уездах xai тоафеіс èr Tj оре т” йодбоор 
тб” xalovubor [orÜ«r, плёдар той "lotgov ao- 
таноў ob uv Óà дхопфбув rois janpáoos, dhia 
тор sebDosefoOvicw jr, 05 xui yéve xal паевой 
лообуо». Обтос ovAAggÜsis бло °Адоуаоіудо üo- 
уоуто той PZÓvouc да tiy sio Мотор ліст» хш 
0404815 орбдоа, да zxvoóz теймости. 9. Тр ай 
4uéoq Атос тр” ао» uapréocor | Mazítuov, 
Вводбтоу xui “Аохйилодотив. Отор вубуоъто (ло 
MagaavovaóAsos ris Мобу inaoyíus, ката òè 
той: xoóvovs Мабимотой той Пой: Ma ти” 

гіх Аротог ліст» xcargjüévrez лоой Туидос той 
tjs Opodxs отоатпуой, лобтоу ив» твлтоуиш 10- 

хоб мата байдож, Елата дхоотнойтории лета 
rà uéAy тейвутес де ёлі дио» xul uua тр стой 
тиуФ ибтелаитоцето ÈV dÓgernorcoAe плавки 

1 дн. Ерегли. 
тин Велики. 8 

виси много часове във въздуха. След това, 

като паднал, умрял. А свети Амон бил пове- 

сен и му стъргали ребрата. След това му 

поставили нажежен шлем на главата. И осво- 

боден от него, бил изпратен заедно със све- 

тите девици от Бероя в Ираклия Тракийска! 

на тиранина Лициний?. Той издал присъда 

срещу тях (col 3,20— 4,11). 

2. Поход на Константин Велики към 

Дунав срещу готите 

14 септември, когато празнуваме откри- 

ването и издигането на честния кръст, се по- 

чита по тази причина. Константин Велики? к 

пръв християнски цар, потеглил някога на 

война, както някои историографи казват, към 

Рим срещу Магвенций“, за да завладее власт- 

та, а според други — към река Дунав срещу 
скитите . Като видял, че войската на неприя- 

телите е голяма, а собствената му (войска) 

много по-малка, изпаднал в тежко положе- 

ние. След това през нощта, като вперил TO- 

глед в небето, видял честния кръст и писмо 

от звезди, което гласяло: „Константине, с 
него побеждавай“ (col 43,1 —15). | 

3. Преследване на християни в Мизия 
u Тракия 

i. Мъченичество на светия мъченик Никита. 

Той бил роден и отгледан в земята на 
така наречените варвари готи отвъд река 
Истър през царуването на Константин Ве- 
лики. Той не само общувал с варварите, но 
бил един от най-благочестивите, като (ги) 
превъзхождал по род и богатство. Заловен 
от Атанарих", вожд на племето, и измъчван 
много заради вярата (му) към Христа, заги- 
нал на клада. 2. В същия ден (се чествува) 
подвижничеството на светите мъченици Ма- 
ксим, Теодот и Асклепиодот. Те произхож- 
дали от Марцианопол? в провинция Мизия”. 

По времето на император Максимиан“ зара- 
ди вярата им в Христа били заловени от 
стратега на Тракия — Тирид— и най-напред 
били много бити с тояги, а след това били 
отрязани всичките им крайници. Поставени в 
коли заедно със стратега, който ги карал, били 
отведени в Адрианопол и принуждавани с 

2 Става дума за римския император Лициний (308—324), съимператор на Констан- 
Римският император Константин (306—337). 4 Авторът на житието е сбъркал името. Тук 

става дума He за император Магненций (350—353), който живял по-късно, а за римския император Максенций 

(307—312), срещу когото именно воювал Константин Велики. 
Велики срещу готите през 332 г. 
нопол развалини при дн. с. 

в Река Дунав. 
Река Девня. 

2 Римският 

T Атанарих — готски владетел от IV в. 8 
" Става дума за провинция Втора или Долна Мизия, Ги била 

провинция в диоцеза Тракия и обхващала земите между Стара планина, Добруджа, р. Дунав и р. 
император Максимиин Херкудий (286—305), съимператор на Диоклетиан, 

> Тук се има пред вид походът на Константин 
Марциа- 

Цибрица. 
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ха катааухабдиети кодахевие тв xal neal 
üoa rois #дойок, ий mnucÜévrec tåg ивфай с 
drroréuvovta, (col. 45, 24 — 47,9). 

ТЯ айтт йиёоа @ЭАною тйс áy(ac Xrflaouar5c. 
¿fön yéyover #1 jdouceuarob тоб Baouéoc, 6máo- 
zovoa ёк лдйвож Хввастс тс Opovyíac дуб 
0& тӧр siocD: Aóyov ónó Пао тоб ánootólov. 
Kal ovreoyéOn iv Magsavovaóla x9oértovoa tòr 
Xguoróv бло roD пувибуов Seoylow ха! ruqsico 
лао abro xal sis идиоо" вибрато, тӯ той 
Хоютоб yáoni димуе Вав userà ФФ тата 
де” cc "Oóvooóv elia eig °Ауџіадор elia гіс 
"Адхадойлойа” E Де aaríAeflev ’Нобяйаох тўр 
"js бофак £vÜa хоатудвѓои лара Поилцотоб 
4reuóvos (col. 50,5— 106). 

Тр avc тибоа анис тўс áyiac  udorepos 
MeAupwüc. Ай пр ix  Maguavovsódeos tis 
боймис & тђс Bacueiag "Awreawivov. Хъугоу и 
дА naod Аупдхот ужифтов те автйс лфавос (col. 
50, 24— 51,3) 

4. Slavi Thessalonicam aggrediuntur 

Фото лотё дашота» Ву 1ф OsooaAorían: 
уф той &y(ov nõo віолудӯоа” ёдоаёото xol тоб 
zupoOLov xal тор ёр афтф вилвларибор доугоо» 
гадое» побато. ‘О обу iegopólaS ÓOsicac иилоте 
тф хор Ao åpugeðeln, тоюб» и ФЕ  àyvoíac 
tob длотейвойвутос ипуотбтас св дрде” тор По- 
утооу cOov дафуйау ти паофиетов, фото nE- 
РАА) àvaxoárev „Аудрвс деро, xarà табтур тр" 
@0а» пойёшо та teign ths лойвос риф» брообт- 
rovor.“ "Ала ой? то и дос лиотеўоор — f» yàg 
абс тоб сотебводи ó pawýoas — Ógauóv xal 
Фад? єбоіохы то тт хлорро» Ерос ид reyo- 
наду EmyepoUv хоатава во та твір. Kal — 
«) той дабиотос ёлилхоіа yag тоб áyíov xol nou- 
ида тоб те ğapviazðiya vij лбу xal tòr 
doyvoor 1 фаз?) ixebuj sopa тоб iegopülaxoc yé- 
yore — tò uiv лой шоу доб magavrbea диймонов 
xal хатаоф тото, то дё лбо, Exsivcoy Hy Ouoxóv- 
то», охаспорсойви тор — doyvoor oor —xaríA- 
ze, цозоъ £xse(vov  dvaioérroc би xaxégays тд 
ябо. Ifyove È батеро" то Фобиа тобто ðğior 
дай тис draxzyoúčews тоб ісоофђдахос, єілдутос ui) 
дёуо zi Еб»ос nooozdÛyra vj nóAe, ЛАА фбоон 
тобто ди tiy блотоолђ» тоб Aoo9, длеос dapviaz- 
Jein ó doyvoos (col 164,42— 165,19). 

і Римсуият император Ломициає (81-96), 
област в Западка Мала Азия, 
дн. Варна. ^ Аркадиопол дн, Люлебургас. 
дума за църквата, издигната в чест на св. Димитър Солунски. 

заладения срещу Солун вж. Ал. Бурмов, Славянските 

5 Да. град Биватли в Западна Мала Азия. 
1 Хегемон или коректор 

* Римскяят имзератор Антония Пий (138—161). 8 

ласкателства и заплахи да принесат жертва 
на идолите, и като не се съгласили, отсекли 
им главите. В същия ден (се чествува) под- 
вижничеството на света Севастиана. Тя била 
родека по времето на император Дометиан! 
и произхождала от град Севаста? във Фри- 
гия. Тя усвоила благочестивото слово от 
апостол Павел. Била заловена в Марциано- 
пол от хегемона“ Сергий, че проповядва 
Христовото учение. Тя била бита от него и 
хвърлена в огън, но по Христова милост 
останала невредима, След това отишла в 
Одисос?, после в Анхиало, после в Аркади- 
onon, а оттам стигнала до Хераклея Тра- 
кийска. Там била заловена от хегемона Пом- 
пейан. B същия ден (ce чествува) подвижни- 
чеството на светатг мъченица Мелитина. Тя 

била родена в Марцианопол Тракийски през 
царуването ка Антонин". Била заловена от 
Антиох, хегемон на същия град. 

4. Нападение на славяни срешу Солун 

Пякога поради завистта на демоните в 
храма на светеца в Солун избухнал огън и 
обхванал кивория и започнал да разтапя на- 
кованото в него сребро. Пазачът на храма, 
като се уплашил да не би да бъде задигнато 
нещо от събрания народ, като не знаел ка- 
кво да направи, измислил следното. Стремей- 
ки се да запази среброто непокътнато, надал 
силен вик: „Братя, в този час неприятели 
подкопават стените на нашия град.“ Всички 
повярвали — защото този, който извикал, 
заслужавал доверие, -— побягнали, излезли и 
намерили, че славянският народ чрез стено- 
битни машини се е заловил да събори сте- 
ните. И — o чудо! Защото викът бил на- 
даден от пазача на храма по внушение и по- 
ради промишлението на светеца за запазва- 
нетс на града и среброто — незабавно за- 
почнали да преследват и да избиват неприя- 
телското племе, а изгасналият огън, докато 

те преследвали, оставил непокътнато среб- 
рото и само окова погинало, което огънят 
погълнал. А по-късно това чудо Ce изяснило 
от съобщението HZ пазача на храма, който 
казал, че не е видял дали славянското племе 
обсажда града, но казал това за отстраня- 
ване ка народа, за да бъде запазено среброто. 

3 фригия--- 
5 Omnecoc — 

Става 
За славинските нападения срещу Солун 
на св. Димитра“ и тяхната хронология, 

титла H2 управител па провинция. 

г „Чудесата 
ГСУфиф, София (1953), 2. — Фр. Баришић, Чула Димитриа (Солунског као историски извори, Београд, 1953. 
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5. De Constantini Copronymi expeditione 
contra Bulgaros 

ТЯ обет тивоа лоти) тоб бори латооѕ пиф» 

"Копчийоу той Üavuavovoyot. Ойтос б uaxáptos 

увъубта tÒ тётаотоу ётоѕ tis тоб Колоозтиот 

Абортос rvoarvióog, удойя иё фс тв Ву 

хдицх vor Magexáwor, mAnotov ° Алойдолчадос 

хак Миң, лотоос uiv Mugatém, untos де 

'Avacracotc xai sig иётоо» пИижоя лефтохб; UD 

uy Pra тўс abroU fedus ката Doviyáoow ёотоб- 

терсе“ ol; хатохброс каб robs биофбдћоъѕ faso- 

сас ёл? dye тоб Ввад/ от xal ánosoáutvos тр 

ёи тўс VNS raguevouérnr афто) лора той идатот- 

proc ĝóčar те xal тир, хатадаиВдэв те 6005 

& c) Pelas yaris аётђхооѕ  YeyoYaN та ТОУ 000) 

ѓарудбткоа qOdrs (col 191,33: 192, 25). 

6. De Nicephori т Buígaria occiso 

Тов дё Nenmwpácoe tis Васева Óoanfauévov, 

лад» 20а лавалёнлети Өгддооо (s tu деуо- 

meros тоу блод ёта оба’ TS лотах ME- 

rà tejevtiy Toguoíow «та той Non ópov. cria 

уаделду лелтохотос гу Bovàiyoagíq, дкадвувта Mi- 

уађд tiy Васа. "Os лфтас товс & #20000 

дъежайвошо ха) зё" — uéyoy Өғбќдовох (col. 

213, 54—58). 
кроси óà sic Өвсоадохіхр» дай TÒ uy OVP- 

éou тў uousíg vob Вос ёо ALAL дехд 

лай» лоод ths Ввад ояк Корт ка да тр 

г Xapgowxqró» Вродо» при Васйевогайу хатадаи- 

Báver xat ламу Вообвии лада Мкирдво" Paoi- 

Мос, офаубтос ё Boviyaoía, ixi тр био гло- 

дом (col. 215,4—216,2). 

7. De Clementi notitia 

Tj аў nuígà тр тер боотосона" той 

бою" тате juw ха Üaeuatovoyor  Kiguertos 
т елй A ^ е2 ~ |’ = > I6 f 

&uoxónor Bovíyaoías тоб iv тр Ауд. Zie 

xolovüiar abro? хата thy &Вддир» xol «обр 
> я a Е ` 

von горное gupvóc ĉxetoe vào ÉOOTÁCOUEV тру 

xoíugom ойтой (col 255—256, 51—53}. 

2 

го смесва с неговия баша Пъв Ш. 2 

5. Поход на Константин V Копроним 
срещу българите 

В същия ден (се чествува) паметта на 

светия наш отец Иоаникий чудотворец. Toan 

блажен (мъж) се родил в четвъртата година 

от насилническото управление на Лъв Kos- 

роним*. Родното му място било село Мари- 

катон във Витиния, разположено близо до 

езерото Аполониада. Името на баща му било 

Мирицика, а на майка му Анастасо. Като по- 

раснал, на двадесет и три годишна възраст 

потеглил на поход срещу българите. Като 

ги избил и спасил едивоплеменниците си 

пред очите на императора и отхвърлил спре- 

делената за него от владетеля слава H на- 

града заради победата, отишъл в планината, 

в която чул божествен глас и достигнал до 

най-високите й части. 

6. За гибелта на Никифор I в България 

Когато Никифор: заграбил властта, Тео- 

дор? отново бил изпратен на заточение, NO- 

неже не приел изгонения от патриаршеския 

престол Йосифв, след смъртта на Тарасий". 

След като Никифор паднал в България след 

тежко поражение, Михаил? наследил цар- 

ската власт. Той възвърнал великия Теодор" 

и всички, които били на заточение. Той бил 

заточен в Солун, защото не одобрявал без- 

пътния живот на императора". Обаче отно- 

во бил повикан от императрица Ирина? и 

пристигнал в столицата поради нападението 

на сарацините. И отново под същия предлог 

бил изпратен на заточение от император Ни- 

кифор, който загинал в България. 

7. За Климент Охридски 

В същия ден чествуваме рождението на 

светия наш отец и чудотворец Климент, епис- 

коп български в Охрид. Търси последова- 

HHeTO My на двадесет и седмия ден от ме- 

сец юли, защото тогава чествуваме yene- 

нието му. 

1 Вероятно тук се има предвид Константин V Копроним (741 -772), но житиенисецът, зле осведомен, 

Витиния — област в Северозаиална Мала Азия. 3 Тук се говори, 

за един от деветте похода на Константин V Копроним срещу България. Като се вземат пред вид годината на 

раждането на Иоан и възрастта, когато тръгнал 

рите станал през 767 или 768 г. Вж. Златарски, Мстория, 1, 1, стр. 220--225. 

ския император Никифор 1 Геник, който чрез заговор свалил императрица Ирина и 

писател и 5 Тук се има пред вид известният византийски 

м първата четвърт на ІХ в. Теодор Студит. Като горещ пр 
Михаил Í Рангаве (811—813) той имал 

о българите. 
иконоборците. По времето на император 

оглавявал партията, която била за активна политика спрям 
* Цариградският патриарх Тарасий (784—806). 

сник в един OT 
конния брак на Константин VI. 
ражепието на византийците и смъртта на Никифор ГГ 

за THA събития Bx. у Златарски, 
10 Слава дума за 

12 Византийската императрица Ирина (797—802). 

на 26 юли 811 г. Подробности 
тийският император Михаил I 

пезатор Константин УТ (780— 797, 
Рангаве . 

на война, може да се приеме, че този поход срешу бълга- 

і Тук се говори за византий- 
заел престола в 802 г. 

нърковен деец от втората половина на ҮШ 

ивърженик на иконопочитанмето той водил борба срешу 
голямо влияние в двореца и 

в Иосиф Иконом, който признал неза- 
8 Тук става дума за по- 

проходите на Източна Стара планина 

История, I, 1, стр. 255—260. * Визан- 

Теодор Студит. 1 Византийският им- 



8. De Bulgarorum Romanorumque bello 

"Oc féngoxsr v rots бду Рюнахор той vé- 

oovtog xal  Kovoerarriros той IHogqvgoyerviirov. 

Обтос ó uaxágtos филто ёх yis dvaroló, Véun- 

roc tv `Ауотомх®у, убор `Атниши Ваздог- 
Абилал, yévynua блаохжо” Адотородо" zai Кайе 

Davuaotáw xal овелтф” уеууутбоов, èw абтариейт 

Вобътот, уєооун mou оходасдуто» xai. страс 

поли хопотодіа хотвлеу иву. "Оте сћу о Dová- 

удод пбденос Ci, ixena мой ortos Tj 

тў» хоатобуто» zQooráée, rgorwy um ondgye» ра 

д2 тоб zoÀÉíuov ctp riz, латте» xaraioortoy, 

тор norýon piov aéðw, Óspuáuyor уадта лаб 

flallóusvos, блогафба тд Витоб офна у0буо 

ЕЕ. (col 299, 30 —36). 

Tj ab: uiou нуни) той виси латооз Пощ 

Aovxü той véov оти тон, to? & np  Ебтоолон 

цотаотцойо. Обтос ў» ёлі tis Deoueías "Роразоб 

той убооттос xoi Котототбо: yaupoo? aŭro? той 

Поофъпоувутито" zai зодбтос об Аготтов тоб 00- 

qxotárov, летошохобътог вореАфитот Урнов viov 

abro? Вап ос “Рошазой, ви у Фатойфи боно- 

ивуос, мос Хоотоф дао каї Karis. “Ore ст» 6 

Boviyagixzòs пбйвноз Вип, vóve xol тобто» els 

ти» xoroateiar elixer Ñ Ur xoarovrrOy под- 

стай. Svogoavértos д8 той Фуглоотдто" вито 

лодбио" хай лой» ирода” хаталеоогош,», aù- 

tòs Ва леоподив tror uoryoy fiov CTÉOYETLL 

(col. 301,12—302,8). 

9. De Romanorum legatione ad Bulgaros 

Tj «bj huéog пора тоб бобр лотоох Eèn- 

oéotov. "Qu naros uiv Гяйоув й & cuj "дай 

то» Гадотбу длоожйи yoveig д^ ту лиратб oi 

octo, Вас/ейотос Ронобот Aéorros to? тоо 

vov хаў sixorogáyov, Oc čipe дуоовђеіх Яо» 

rÉos dnmgvéymaro. Ладебанетс дЕ тобтоу Ааа). 

1 Византийският император Роман Лакапин, 

з Тема Анаголик обхващала земите на Централна Мала Азия. 
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$. Война между българи и византийци 

Лука Нови Стълпник. Той живял по вре- 
мето на Роман Старши! и Константин Ба- 
гренородни?. Този блажен (мъж) произхож- 
дал от източната земя, от тема Анатолик”, 
от село Атиком Вандулампи. Той бил роден 
от Христофор и Кали, прекрасни и почитани 
родители, които живеели скромно, занима- 
вали се изкусно със земеделие и били впи- 
сани B стратиотските списъци“. Когато из- 
бухнала българската война, той бил пови- 
кан по нареждане на властвуващите, понеже 
започнал 18 години. Едва се спасил от вой- 
ната, докато всички загинали, приел мона- 
шески начин на живот, облякъл си кожена 
дреха и измъчвал тялото си шест години. 

В същия ден (се чествува) паметта на 
нашия свет отец Лука Нови Стълпник, (кой- 
то се подвизавал) в Евтропийския манастир“. 
Той живял през царуването на Роман Старши 
и на неговия зет, третия син на Лъв Мъдри", 
Константин Багренородни, и през патриарше- 
ствуването на “Теофилакт, роден син на съ- 

щия император Роман. Произхождал от H3- 
точните области и бил син на Христофор н 

Кали. Когато прочее избухнала българската 

война, тогава императорската заповед и него 
призовала (да участвува) в похода. След като 
се отървал от онази гибелна война, в която 

загинали много хиляди, сам едва спасен, 
възприел монашески начин на живот. 

9. Византийско пратеничество в България 

B същия ден (се чествува) паметта на 

светия наш отец Еварест. Неговата родина 

била областта Галатия в Мала Азия. (Той 

имал) най-добрите родители измежду BUCO- 

копоставените през царуването на ромейския 

(император) насилник и иконоборец Лъв”, 

който, убит с меч, понесъл заслужена смърт. 

А Михаил, който го наследил и сам управ- 

? Византийският император Константин УП Багрепородпи. 

4 Стратиотите (войниците) във Византия били 

снабдени с определен размер земя, от която се издържали и въоръжавали. Те били вписвани в специални страти- 

отски списъци. Тяхната зсмя не могла да се отчуждава. Стратиотите били длъжни да се явяват на периодически 

военни сборове и в случай на война. Общо за стратиотитс във Византия вж. Л. Мутафчиев, Войнишки земи и 

войници във Византия през ХШ--ХГУ в., СпБАН, ки. XXVIL, клон историко-филологичен и философско-обществен, 

София, 1923, стр. 1—114. -- Д. Ангелов, История на Византия, П, София, 1968, стр. 20, 21. 5 По всяка вероятност 

тук става дума за войната между България и Византия през 920 г. Вж. Златарски, История, 1, 2, стр. 405—407. 

в Предполага ce, че манастирът — та Еётооліоъ — е бил наречен така HC по името на протослатария и квес- 

тора Евтропий по времето па Константин Велики, нито на Евтропий по времето на Аркадий, нито на протоспатария 

и квестора Евтропий при Зенон, HO на името на някакъв друг Евтропий, чийто надпис е запазен в малката цър- 

ква Каламис в Цариград. От манастира няма 

7 Византийският император Лъв VI (886—912). 8 
никаква следа. Вж. Janin, Constantinople byzantine, p. 452—458. 

Цариградският патриарх Теофилакт (933—956). ? Bu- 

зантийският император Лъв V Арменец (813--820) бил иконоборец и затова житиеписецът — иконопочитател — 

се отнася към него с открита неприязън. 

тиеписецът по същите причини — иконоборческата политика на императора — 

ношение. 

ю Византийският император Михаил H (820—829). Към него жи- 
проявява своето отрицателно от- 
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xai айтдс aloyictos xal биотоолос ёлаоҳоу, TÜS 
> ~ - z - dm: > , 2 : 

аёт tq поодайдъа лос тах rbÜÓvac  ciougai- 
verat, "Ела дё eig uéwoov пас афіхето obros 
ó пас, elg tiy vr» иадниаков дуайтра" ёхді- 
дота, лӣоь та лото yeróusvoc, yorstow волей, 
qiios xal veivoow ввловлус, ёо ка! огтохдоси 
zpoc5xvjc, ёла?лудебо» 2» тобто ti sooogyootar 
абтой. "Коди дё деко towels тӧр нотной pior 
пуал бд xal góc Кеоротоуттоёлодо ох Gua 
rp до лат! xal teriera aood row тт iv та 
Boverriw, тў той лоатижон fa додатол питты 
А, xai ovyyerei абтой Рлаоуот. Kal twas 
пибрас айтф стуувудиетос, xoetac котайавоботе, 
блоотё Ает naod ts Вос до: ОФводивас nosoBvc 
лозс̧ DBoviyápovg ó полобиос, Éycov ue ёдо 
ror tiuo» Крфдовотот. Катайдавотта дё обт@» тдло? 
AtyÓóuerov Хидледо» кой шхобу rt фажалолозаибтот, 
é иахфоовг xatá twa obxovouíav тихо» повойт- 
réprp то’ doxnuxóv uecegyouérc piov той notor- 
ибое  ruyyávs, ха тїр иди»  xapelo лооййикос 
го» то?  Kwgíov боуд” Флес А (col 347,1-- 
348,3). 

10. De bello inter Buigaros Romanosque 

Tj аётў пибов иңир uj óoías иттоос пибт 
Gsoórópac тйс дло Коааобдос. Ча) покое & tj) 
uor cs Фос “Як tg dAeyouévp “Рід” 
лӯоҳє 98 ёлі тўс Васіівѓас Лёоутос, латодс Kor- 
ororitroe тоб Колротбное, yérovs оѓоа даилоой 
«al ётоциоп, о лотобс uis дубини  QeogíAov 
maigux Qv п» аа, wpooc дё 3009005... = 

Тиз 98 пшос zuóc койфв moAmevoucsrgc, оси 
преумвв б лоуңоос даи» боб" éavrór бло rab 
латобиєуоу, ĠAR ЗЕПреов tòr deouóyor Делта tòr 

faouéa дуарвова табу уътаки  Хоотофдос 
тф tovtov 019, Ov хаоава арңубосвое xal pig 

xal rvgarr(ó: TAČTIP блооласос TS NOVIE, хота- 
Aofsiv tip KowotarvtwroónoAw аёту xanpáyxaosy. 
' AyÜsíonc дё адтйс, та тоб уфион alow ёл? ат 
те добита xal лпотйс лпуттаг АД б uiv ixeivov 

` ~o. e ` * $ ` z 
oxozóc tooŬres. O дё eds ... тов xai такт” 

(acts. üpgiAvyroy Фи tis  owragcías xal кос 
ос to? иуноттоов. Jlagaóóhoc удао тот 
Хуру Флиотоотеточибте» év тр ёолёоџ, év тада 
йлоот ето: Ó rveórvugos tots раобйоов дъпласа- 

1 Става дума за Еварест, игумен на манастира 
(842—867). Срв. Гръпки извори, том IV, стр. 815—316. 
Михаил Ш (842— 867), вземала активно участие в управле 
в Източна Тракия. i Император Лъв Ш (717—741). 

лявал по същия вай-безсрамен начин, платил 
за деянията на своя предшественик. След 
като това дете достигнало съответна Bb3- 
раст, било даденс да изучава науките и ста- 
нало към всички съвършено във всяко от- 
ношение: послушен към родителите CH, BHH- 
мателен към приятели и съседи, ласкав към 
чужденци E местни жители, потвърждавайки 
с това името си. Проникнат от божествена 
любов, обикнал монашеския живот. Поради 
това той пристигнал в Цариград заедно със 
собствения си баща и бил приет от някой 
си сановник Вриений, който имал най-високо 
положение всред патрициите и който бил в 
родство с него. Като прекарал няколко дни 
с него, патриция, понеже нуждата налагала, 
бил изпратен от императрица Теодора? като 
пратеник при българите, като взел със себе 
си досточтимия Еварест. Те достигнали до 
мястото, наречено Скопелон”, и като CH HO- 
чинали малко, блаженият по някаква повеля 
срещнал све:ценик, който бил преминал към 
аскетичен живот. il се изпълнило желанието 
(на Еварест! и като подстригал косата си, С 
готовност навлякъл ярема божи. 

10. Война между българи и византийиа 
по времето на Лъв Ш 

Б същия ден се чествува паметга на пре- 
подобната наша майка Теодора от Кесарида. 
Тя ce е подвизавала в. манастира на света 
Анна, каричан Ригидион. Живяла през napy- 
рането на Лъв“, бащата на Константин KO- 
проним”, като произхождала от славен и 
прочут род. Баща й Теофил бил патриций 
по достойнство, майка й се наричала Тео- 
дораб... Почтеното дете живеело добре. 
Лукавият демон обаче не понесъл да гледа, 
че е тъпкан от нея, подбудил богобореца 
император Лъв да я вземе за жена на своя син 
Христофор, когото провъзгласил за кесар. 
Чрез принуда и насилие той я отвлякъл от 
манастира и я принудил да дойде в Цари- 
град. Когато тя била доведена, над нея бил 
извършен брачният обред и била пригот- 
вена бразната стая. Такава била неговата 
цел, но бог... я спасил неосквернена от съ- 
четание и общение с жениха. Прочее ски- 
тите неочаквано извършили нападение на 

Куроковкон при Цариград по времето на Михаил Ш 
* Византийската императрица Теодора, майка на 

нието до 856 г. 3 Ckorcaon -. днешно Ески Полос 
* Император Константин {У Копроним (741--775). 

в Принужденисто на Теодора да се откаже от монашеството и да стане жена на кссар Христофор трябва да се 

свърже с 
796 г, и по-специално след 730 г. 
българите през ранното средновековие, вж. посочванията 

гоненията против иконопочитателите и спепиално против монашеството, започнали във Византия след 
? Под скити тук се разбират българите. За това наименование, давано на 

y Moravcsik, BEyzantinoturcica, p. 237 — Эбарник 

ралова XXXVI Византолошки институт И, 1952. стр. CA и сл. 
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rafóusroz; ӧс̧ xarà rnv momp agosloÀAiv тф 
доюйто) saganéunerat Тоте лдпоофооѓоу  iaflofon 
7 дицостос àuvàz бводдои xui доадовоа mnávraz, 
Xovotov xoi doyéguy маі ипотаокаст xal Риотпоибф» 
Аайобоа zoLvtÀi xol £v ло от добда, лоб 
тр" шоу» énavgàüs xo(govoa xù евусивтобдато 
тбу ба" (Oe (col 355, 2—96). 

11. De bello inter Bulgaros Romanosque 

(ros блйоуе» ёх yopus Tupaíang овие hevo- 
HENS, veAoonc бло tò иа то» ?Олтуифте», 
хои дуонасоитс Вибочатйс, voríow еѓоеВб» 
xai ду abvagxtíg бюйуто”, Гесооубот хей Муей об, 
Otto. д2 хойбв ладат» dvay0uc xai лодвр- 
дас xai ztÀuodóoac тд» sixooró» yodvor vj; агтоб 
ixlas, và Velp xároyoz тети Poor xal тоў 
yoretc холамлду Quyüs geto ngos та той "Olóu- 
zov (180) лодѕ viv uoviv vr Aóyáoow iv ў ó- 
kampar £v oxýos xol uj lomi аоєтў Гођубоос 
ó Чатиаотос xal Ваойнос ої agos изтоде cbr 
eion "Ела д2 décor ó Omowóvvuos émarvelünw 
длд тоб DovAyagixo0 лойвион, ёлауќот) тй [aot 
деа Мод тоб sbosfob; xal тор uer egi s 
Слодеййието” афто" тўс vrousujs xai rw текъст 
отвойоос, гта дуиеєйсос xal uovayov длог“рас, 
ЗЕдоюто” 7005 viv ánévavu vijoor amxiorale xci 
v)» nála овводетвоу тб» sxovopáyow uřosow 
дрвувгош лб’ Ёолердв, тоте парте» rdg бах 
охцовс катайлбуто», биойот xol оёти, той ue- 
yáAov Чосон abróv лоотограйетои, плоду п» 
&veyxauéviv ùpinero (col. 381, 1—13; 381, 
29— 382,6). 

12. De Adrianopolis expugnatione а Ктито 
et de christianorum persecutione а Omurtago 

Ty оёт пибоа Auc tv piw цаотйосо» 
MarowijA, l'ecgyíov, Лотос, Мотор, Héroov мой 
tr Aoc rovaxooíco» дВдоцихота (End). Ойто 
oí ало ёх дарбоо» лари» xul тблож буте 
rhe AÓguwoónoÀm хотфиони. Of Boéiyaoo де, 
ог дхафото хо åurýuores, ior ' Рошионе xata- 
стбеудието, Ообхос дЕ xui Maxsoóvoas al yuuko- 
тісаутес̧ xal avr и Вас да xacratgévovreg, èv 
* Ддоауоолбд ві лооғуёуоуто. Kai aùr тої» Hué- 
oas лоооивбетев во». "Emoárrero дЕ тома 

1 

дение през управлението на Лъв Ш не 
разполагаме 
* Император Лъв V (813—820). 5 
Никифор I. * Детронираният император бил заточен на о-в Платос : д ратог 
р. 19. 3 Отшелникът Йоаникий ; за него вж. тук стр. 284 
приблизително Южна България. 1! Цариград. 12 
стр. 262 и сл. 

ecclesiae Constaniiaopolitznze --. Синаксар на царяградската църква 

Става дума за балканските владения на Византийската империя. 
може да се уточни хронологически 

за българо-византийските отношения през този 
Император Михаил 1 Рангаве (811 ---813). 

Запада: Младоженецът бързо бил изпратен 
да се бори против варварите и още в пър- 
вото стълкновение бил грабнат от смъртта. 
Когато узнала това, чистото агне Теодора 
скрила се от всички, взела скъпоценности: 
злато, средро, бисери и одежди, качила се на 
кораб и пристигнала в манастира радостнаи 
въздаваща Олагодарност на бога на всичко. 

11. Война между българи и византийци 
по времето на Ив V 

Той произхождал от така наречената об- 
ласт Тарсия, подвластна на темата Оптимати, 
от селото, назовавано Вичиниана, от благо- 
честиви и живеещи в доволство родители 
Георги и Мегета. Така добре от тях отгле- 
дан и възпитан, като изпълнил двадесетго- 
дишна възраст, той бил обзет от обич към 
бога, напуснат родителите си, отишъл B об- 
ластта на Олимиз, в манастира Авгар, гдето 
сияели в (монашески) подвиг и друга добро- 
детел неговите вуйчовци -— дивният Григорий 
и Василий. Звероименният Лљв*, след като 
се завърнал от войната с българите, въста- 
нал срещу царската власт на благочестивия 
Михаил? и лишил тогова, който с мир го 
приел, от съпругаб и чада, после ro лишил? 
и OT имуществата, накарал го да Ce под: 
стриже (за монах), изпратил го на заточение 
на разположения срещу (Цариград) остров и 
се постарал да съживи отново отдавна за- 
тихналата ерес на иконоборците. Тъй като 
тогава всички напуснали своите живелища, 
също и (Евстратий) по подтикване Ha зе- 
ликия Иоаникий®, пристигнал в своето родно 
място. | 

12. Превземане на Одрин от Крум и 
преследване на християни от Омуртаг 

Помен за светите мъченици Мануил, Геор- 
rH, Лъв, Марин, Петър и други триста ce- 
демдесет и седем души. Тези светии произ- 
хождали от различни провинции и места и 
обитавали в Адрианопол". Българите — ne- 
благодарни и забравящи — пристигнали, за 
да покорят ромеите, опленили Тракия и 
Македония, като нападнали самата столица“, 
стигнали до Адрианопол. Като прекарали 
тук три дни, те превзели града”. Това ста- 

* Сведението за българско напа- 
поради оскъдните дайни, с които 

период з Планината Олимп във Витиния 
6 Прокопия, дъщеря на 

вж. Theophanes, Chronogt., ed. Bonn. 
Дн. Одрин. 2 Под Тракия тук се разбира 

За събитията изобщо вж. Златарски, История, 1, 1, 
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Aéortoc той ÓvcosfloDc '"Apusr(ov раоісдоутос xal 

Kooóuov то — BovAyaguxot Рос хатаоҳоутос. 

"Ene 9: Кробно 6 то’ Возйуаою» £iaoxoc, 

Рухоатие ёуб'ето тйе mółews, бёВайву ESO лотас, 
quudóac тор @одиот твосаофкоуто abr aivoic д2 
xal тӧу бушбтото»  émícxonor ГРивайй» кола тоб 
abxivog бло уў” фирбла лелфтуке. Кообион де 
то ¿ñr длодоцбдтос, Добхоъшос тр" doyir ВЕ 
rar xai güroU xarà лодас тейютхотев,  ибегров 
äozaw vv Boviyáoor yrwolterarn Öewòs ха! orv- 
уптос 8 ит „брои домовая MevoviÀ uéoor де 
yácos хой 105 xeioac tofs Фиов длотеноу Вода» 
тоїс моб maoíócxsv. “Os deouoíq aiyyeis бло 
тб» oixsícr бота Movoráycor дё tiw вор 
добфиврос, Флажтас торс уиапаорс и agio- 

ийтонс то» Хоютд» dgvijoacUnt, ё атдофлот поет, 
xal ойс uiv дебиоГ$ xai стосв бскоа бловай ст", 
овес ÔÈ длаздофлос окис иихсопойиетов, TS MU- 
ооботс бойс @лебонуте, Tor де iv ао doy 
соба Дерёйой Гесбоуир zat Шоо»  iz(oxonor 
béflóoig длаудодлов мотахброѕ, tque vic MEQOAGS 

ай &néreue, Паодор дё тор iegorarov логове- 
repov идойвистобивто» Üaváto лихоф истедисов" 
(двайтаж xal вас а? дос towxoclenw ВВосиц- 
zorta Елта d xal лісо» флаоуоктия" тоб &- 
govs uucoíg СтёВале. Aéovros де to & буби 
2охблео Мыс, 1j Üéos sévosyow, Sige yv 
yaotéoa босой: xui Bregor Двота xai "loárvgv 
тойс тб» доти» отоатруобс zal Раво xai 
Уюяют uagotog длетвие Реборло» тор yevroiórator 
xt érégovz пойобс QIÇ IOUS оба тиооподие- 
voc égurároosyr. Об uóvor yàg обхо ó ишобта- 
ros Movoráyow 0220 xai oi xutà дадоки’ Вот?- 
YAQOL — yevóuevor doyorrez záytas тоа то” Хротот 

Ox 
óuo&oyoPrrag árjoovr (col 414, 25— 416, 18). 

т 
2 

с 

5 

13. De christianorum persecutione 
in Thracia. 

"ym 5 = e 7. 93 2 = e s " Тр au бибоа Pinos тоб буѓоб идотсоос 
"Алесаудоов тоб поотосцосутос èv Ддойлдоф 116 
Фодхив. Обтос 1 èx Потбдоу тфт кота т 

Император Лъв У. 2 Хан Крум (802—814). 

нало през царуването на злочестивия Лъв 
Арменец! и на владетеля на българския на- 
род Крум?. Крум, господарят на българите, 
след като завладял града, изхвърлил вън от 
него всички жители, на брой четиридесет хи- 
ляди души. Той накарал да хвърлят на зе- 
мята пресветия епископ, стъпил на врата му 
и го изхвърлил (от града) заедно с другите“. 
Когато Крум умрял, приел властта Дукум“, 
а след като погинал твърде скоро и този, 
признат бил за владетел на българите Ди- 
ценг? —- човек ужасен и омразен. Той раз- 
сякъл великия архиерей Мануил на две, 
отсякъл ръцете от раменете му и го предал 
за храна на кучетата". Бидейки уязвен от 
слепота, той бил погубен от собствените си 
люде и Муртагов“ приел властта. Той за- 
почнад да погубва всички християни, който 
не се съгласявали да се отрекат от Христа. 
Едни от тях оковавал във вериги и ги под- 
лагал на изтезания, други наказвал чрез не- 
човешки мъчения и ги лишавал от живот. 
Светият архиерей на Девелт" Георги и епи- 
скопът:" били бити безчовечно с тояги и 
главите им били отсечени с меч. Пресветият 
Пардос бил бит с камъни и така бил осъден 
на горчива смърт. А останалото множество 
от триста седемдесет и седем души, или 
повече, погубил чрез меч. На Лъв, све- 
туя епископ на Никея! скопец, бил pas- 
порек с меч коремът. C меч бил по- 
сечен и другият Лъв и Иоан, византийски пъл- 
ководци, както и Гавриил и Сионий. Предоб- 
лествият Георги и мнозина други били под- 
ложени На различни мъчения и погубени. 
Прочее не само споменатият твърде скве- 
рен Муртагон, но също и другите, който 
но приемственост станали владетели над бъл- 
гарите, погубвали всички, изповядващи Христа. 

13. Преследване на християнк в Тракия 
4 

B същи: ден (ce чествува) подвижниче- 
ството на светия мъченик Александър“, кой- 
то се подвизавал в Дризипара” Тракийска 

$ Според разпространения във Визаития 
и сред българите по това време обичай за ознаменуване победа пал сразен враг вж. посочвания у He. Дуйчев, 
Из старата българска книжнина, 1 (1943), стр. 172 и сл. ^ За името на Дукум вж. Moravcsik, Byzantinotur- 
cica, H, p. 112. 5 За имсто Диценг вж. AMoravcsik, op. c. H, p. 112. 6 Епископ Мануил Одрински. 
7 За тълкуването на това място срв. В. Бешевлиев, Няколко бележки, стр. 3. и cor; Вярата па първобългарите 

Год. СУиф, XXXV, 1, 1939, стр. 22. 8 За формата Муртагон вж, по-широко разпространената н правилна 

форма Омуртаг, вж. y MoravcsíR, op. c., Il, p. 188 Несъмнено тази форма се с получила, тъй като византий- 

ските преписвачи са схванали началното О във формата Омуртаг като член. * Развалини при дн. с. Дебелт, 

Бургаско. Последните упоменания за старата римска колония Кама Pacis Deul-ensium иди Colonia Deultus, вж. 

посочванията y Златарски, п. с., стр. 261, бел. 1, се отнасят именио към похода на Крум през 812—813 г. 

ю He се знае епископ на кое селище е бил Петър. 
Одрин). За завладяването на това селище срв. Златарски, п. C, стр. 262. 
дър. Вж. Д. Л. Димитров, Пътуването на св. Александра Римски през Тракия, ИАИ, УШ (1934). 

зипара — дн. с. Буюк-Каращирак, Олринско. 

11 Очевидно спископ на Никея (Хафса югоизточно от 
1? Отнася се за мъченик Алексан- 

18 Дри- 
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“Рбит, ёті Maéuuavot Васе ха! Tifeovivot 

ўуєибуос` лаб’ об поотоалас бос vois elos, 
буті roð опотдас ёлереухеї” Аодооіас афту atz 
дас xoi &Вонс хотёҳеєу. “Оде” ВЕ üxowv» ec 

обу ховийти, xoi Ваоёбос одтф Адо ВЕартийе- 

toc. "Eusiütv ve & Каодауёуу будєіс̧ маі ае 

хоєиасдеіс светш xal пасиробто иа ё Маохєа- 

vovzóAst уєуорос даиладас stvoóc ната тоб QO- 
соло» двувтаг law д2 2 Oodxy up хефал 
длотёнуета (col. 488, 35--489,12). 

14. De christianibus ex Dorostolo in exercitu 
Romano militantibus 

Тр aèr пибоа (пас то» йо» партер 

Haowoárovs ха! Вайвуйоос. (Ото: faoxor к 

Лоооотбдон те Арас èv Авує@ті точ стойтето- 

неро, APZotávov #лиохобтов, хобито! рта 

(col 627, 31—35). 

15. De christianorum persecutione (п Moesia 
ei in Thracia 

Tj uò пибоа &ÜÀgow тоу лом napwoor 
Ma£luov, Лада xoi KwruLAuevot. Obro ёлӯоҳо" 
хата tobc xoórovc Мовинатоб xoi. Matutrov za 
ГаВоіоо za Taoxvirov тб» влйто»” боитрто дё 
ди лодке .dogootólov тўс деотёоас Мооіас (col. 
636, 22—27). Kal лото” uiv тф лоб 105 nÀev- 
ойс холер лаорходобде ót тф буѓ ў wur 
rgo abro? Пошо, лоодоцолоюдоцс abtóv. Kata- 

лава» 98 tip duAmnaoónoAw, ei блбутуою абтоб 
тб” ду то aóÀu ҳоютоубу ёёеддбэтоу хой та 

деоид хотаблдобутоу афто, уддаоіотцо= vq #0. 

°Аудеіс è sic DBéooww, ёр xóm деуоиёәф Ha- 

огиводате, sis Вто’ мотаотас тбятета 04000835, 
бууё& ою абтду дноуйозтов. Двілоутоѕ дЕ фдотоє, 
бед лооовилйс ó @лос 8000 ЗЕ7рвума”, по добс 
тотеђош v Xot (moujoac) хаў дівоҳбиеуоѕ ё’ 

Дойілаою плоды в Фофкис, &v tØ лаоадобоъи 

yevónsvoc лотаиф rjv да čipovs длдфаоо ðé- 

жта (со: 681,16—682, 2). 

16. Gothi Thraciam vastant 

той дрен uú- 
уипоко”»  00е7- 

"Ообкиов xal. et 
Фаоуахіос̧, Фіюні- 
Joyyivos ağoyer 

09206 
Tv ВЕ 

те Sd е 4 

Tù ай иғоа 
ттоос ‘Обои хой 
UT > ~ e e c 

qr одтой, Обтос̧ ó yos 
E: дде2 рої тов “Egos “> ида И - G - , 

r 1 1 

ros, Фоно, Къиахдс хо! 

i Става дума за императорите Максимнав (305—311, Максимин (308--814) и консулите 
E] KBHH. Стана дума за мъченик Карп. 

37 Гръцки извори за българската история, V 
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Той бил от (града) Потиоли при Рим и живял 

по времето на император Максимиан ина хеге- 
мона Тивериак. Той бил принуждаван да прине- 
се жертва на идолите и вместо да се съгласи, 
понесъл немалко обиди и хули от тях. Ето 
защо той бил оставен да виси (завързан) за 
пръстите, като му бил окачен тежък камък. 
Оттам бил отведен в Картаген и отново по- 
весен, бил мъчен ибит с бич. Когато бил в 
Марцианопол, лицето му било горено със 
запалени факли. Като дошъл в Тракия, гла- 
вата му била отсечена. 

14. Християни от Доростол, войници 
в рамски легион 

В същия ден (се чествува) подвижничест- 
вото на светите мъченици Пасикрат и Ва- 
лентион. Те произхождали от Доростол в 
Мизия, били християпи и служели като вой- 
ници в някакъв легион, командуван от 

Авлозан. 

15. Преследване на християни в Мизия 
и Тракия 

В същия дек (се чествува) подвижничест- 

вото на светите мъченици Максим, Дада и 

Квинтилиан. Същите живели по времето на 

Максимиан, Максимин и на консулите Гавиний 

и Тарквин”. Те произхождали от града Mopo- 

стол във Втора Мизия... Най-напред бил го- 

рен с огън по хълбоците. Заедно със све- 

теца? вървяла майка му Пимения, която го 

ободрявала. Като стигнал до Филипопол, на- 

среща му излезли християните от града и це- 

лували веригите му, а той благодарил богу. 

Отведен към Вероя, в мястото, наречено Па- 

ремболе, бил спрян за разпит и бит много, а 

ангел го подкрепял. Лишен от вода, све- 

тецътъ чрез молитва докарал вода, като на- 

карал мнозина да повярват в Христа. Пре- 

минавайки през тракийския град Дризипара, 

той бил посечен с меч в близкотечащата река... 

26. Готи опустошават Тракия 

В същия ден (се чествува) подвижничест- 

вото на свегия мъченик Орентий и на него- 

вите шест родни братя. Светият този Орен- 

тий и неговите шест братя -- Ерос, Фарна- 

куй, Фирмив, Фирмус, Кириак и Лонгин, се 

Гавиний и Тар- 
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ёлі „ожйриообв ха Мабиметой таз pao. 
Ава» бони uiv то» åy Av дуатодб», 
стоотеубивто: Óà иетд xul Макодем табу 
гло “Родопа хоиврскоуйфоио" iv тў "Аупоуви»" по- 
Два ot xal Пот &v tois;  Фодифос ugen tay- 
Déviez elg Авув@ра xalovusvov Aesysávóoov. "Ела- 
vaotáaecs дё ката rovc TÓTE ygoYrovcs veyevrmuér(üe 
iv Ххъдф» даВдуто» iv отоо» xai тру боди" 
соиб», dou цвета tiw celevrhr dioninuavro? 
Maéuuavós viv pagelar хотаохоу iv oorr 
лой кой рона &yívero, uáMora ди то аду 
Маонаодй tò» дЕЙоуота тор Xovódr, цеубде 
обийтов xol pou vr nokie Owigíoorro, лоо- 
хай ова авто" 7 ura тот uet атой той бен 
riooodor zat zug! ols бу то хоатетр бра то?- 
rog лооаусођоо tovs бтвоотс ths viens. Дю тайта ocv 
гоб Вас во êv лой длооіа кадвотниотов, 695 из- 

двубс Йаооогитос дутвлейбин ка! ovunLéxto Dot 
тф Воойдос, лоовтойлу 9 нос "Opíruoc Sek- 
Pev лошо vóg ypas екон cg eh реша вот 
xal xoAíuc Виленот xoi до вботооф(оз офиотос 

xal съттошаи дарос ёлейвода. xal тор бутвле- 
&óvra xarapaAsiv. "Оз viv е Хоото» порти пе 
(1Вадддиғуох zal побс то” пойвио” Зет xal 
T Хик) лапатайциетот, üxortíp тойто” дироов 
хай giper ађтой Thr xepaAny Филено» тр Бабе 
apocéxópucE xal tò тодлмои Бтв (СО, 767, 
17—168, 3). 

17. De Nicephori expeditione in Bulgariam 

Тр arth huiga ивици той босоо ne:gós ңибу 
lilíéov nargux(ov veyouérov, той £r то Efárücov. 

(лох пу £v тоз Коте 195 eùosfeorárys Ar- 
обот xai Кототатиуси rov varvus а КР, yery- 
тбосу тъуб» ueyáAom xai гудоёо,у. sarQGeoc VAQ 
jr ó тобде лото ха отдатуубс, Котототтз 0$ 
хайогивтос. Orcs of» 6 uaxépioz Té gos 23 бла- 

Ado» бубу rj TOY  vGGUuOTOY — C(OGQ OUT OC 

сухо май rà хайМмота vouupürds мей goco- 
чос ovi4siduEros nupécvtq TíÜsxEY eita зай 
ceeyüsis тить лотожов xal доиёстхоў тфъ 

охойфи, той латодз офтоб тор jicr блойлбуос. 
Noajpogos 0$ uj Ваойнат дсайдиятост, Óouécu- 
xor авто» тфу іхауато» тооеотцсато, СВ xoi Èr 
Богіуаоіа тобто ђуйуєто. Тоб дё лодёнор ovopa- 
yírrog, rà niv лофта дуй който oi “Рон roi 
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родили във времето на императорите Дио- 
клетиан и Максимиан и произлезли OT из- 
точните области. Те се отправили на поход 
заедно с хиляда и двеста войници под на- 
чалството на Родон, кувикуларий в град Ан- 
тиохия, пристигнали в тракийските области 
и били зачислени в легиона, наречен Легеан- 
дров. А по това времесе навдигнали ски- 
THTe', които преминали Истър и опустоша- 
вали Тракия. Малко след смъртта на Дио- 
клетиан Максимиан, който завзел властта, 
изпаднал в голяма загриженост и безизход- 
ност най-вече заради Мармарот, вожда на 
скитите. Той се отличавал от всички по го- 
лемината на тялото и силата си и извикал 
него или някой от неговите хора на двубой. 
И които победят, другите да им отстъпят 
победата. Заради това прочее императорът 
бил в голяма безизходност, понеже никой 
не се осмелявал да излезе и да се бие с 
варварина. Свети Орентий се решил да из- 
лезе (на бой). Защото според общата пре- 
ценка той бил считан за силен и опитен в 
сраженията и поради набитото си и добре 
развито тяло — способен да нападне и повали 
противника. Той прегърнал Христовата вяра 
и като излязъл на бой и се сражавал със 
скита, промушил го с копието и отсичайки 
главата му с меча, донесъл я и я оставил 
като трофей на императора. 

i7. За похода на Никифор в България 

Помен за светия наш отец Петър патри- 
ций, който живял в манастира Евандрос. 
Той живял по времето на преблагочестивата 
императрица Ирина? ина сина й Константин, 
като произхождал от знаменити и просла- 
вени родители. Баща му, на име Константин, 
бил патриций и сгратег. И той, този блажен 
Зет+р, започнал от ранна възраст да noce- 
щава училище за изучаване на грамотност и 
като събрал най-доброто от словесността и 
философията, усвоил го. След това бил оже- 
нея, а след смъртта на баща си бил назна- 
чен за патриций и доместик на схолите“. 
Когато заел властта, Никифор го поставил 
за доместик на иканатите:, поради което и 
го отвел (Ba поход) в България. Когато на- 
ченала войната, отначало ромеите с все 

1 Става дума за готите. з Императрица Ирина била жена на Лъв 1V (775—780) и майка на Kon- 

стантин Vl (780—797), след чието детрониране управлява самостоятелно около пет години (797—802) 3 До- 

местикът на схолите през IX в. бил началник на отред > пехотна и конна войска, която била на по- 

стоянно местонахождение в Халкийския дворец и имала за задача да отбранява императорския двор. Срв. Вге- 

hier, Les institutions, p. 358. 4 Отредът Ha иканатите бил създаден от император Никифор 1, който назначил 

към 809—810 г. за техен началник своя внук Никита, бъдещия патриарх Игнатий (847—897, 867—878), тогава 

още лете. Срв. Вге ет, Les institurions, p. 354 Дуйчев, Нови житийни данни, стр. 155 5 Става дума за по- 

хода, предприет от Никифор | ивотиз българите през 811. 
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BovAyágovc мифов та дё uera табта хадду лаоадоа- 
nciv тоб удо uaxapíov иста тб» летихоута 90- 
yóvto»  xpavqüérvroc xai хадиоудфтос sóc то 
"ucoggüsvot, убито 8лиратя5 aóvoic ó лос Tw- 
бс, о éni то отўдос тоб Хооютоб аталевот, 
2) отобоито тб» дєоиб» uéyo ts "Poouakov от 
уу» ys. “O 98 цокдрос otos tà лауте czt- 
Вада fygoáusvoc подс то 0006 дъвдойик тоб 
"OA6usow хай тот GyyceAxov Dior блодос, duo тф 
ueyáAq) Гоби пбооу gerim ёЕңохисе" (СОП. 
791, 35— 792, 27). 

18. De christianorum persecutione в Juliano 
Apostata 

"Аблов той  &y(ov  udprvooc Айро. 
Uros ёлок” ёх  dooootólov tó4stog Мосіос̧ 
Uu. Фокус, донос vveyyároy | £AAxrócs трос кота 
totg yoorovc  "lIowavob тоб паоаватое xoi Киле- 
тео?бои fBixaoíov (col. 827, 2—6). 

79. De Nicephori clade in Bulgaria 

"Áráurgou тау ё" BHovAydgon тайната, 
(Jul. 96). (col, 835, 49—50). 

“Н фаштос та» ёр — Bovàyagía veAacolérro;v 
дв) Ov ибт. Eni Nuugógov rof вас вос, roð 
лотодс Зтовоажот, оо хоби тӯс айтоб faor 
дес, cvréfpg móÀeuor ovulaAsiv  Роноаос пета 
Doviyáoov. Kat ди тоб Вас/вос кото кодтос rn- 
cerros xol ит” xatar пврироуватитр oa- 
üévov, cita т vixy ёлаодёутос xal тоъраїс хо! 

лотос GyoAdlorroc, ob msgusupüéviec Хкодорогл- 
зао & тех TØ QouoixQ ёлілеобутес orgarse- 
nau, обтот te то’ Баала xal тўр обукйитот 
stica» xal тоъ отоатду dqvAdxrovc бобутес бътаз 
éxpárgocr mal лойвъ фото» £v афтоѓс віруасауто 
иу фаойисто: urósrós unó одтой той Васа. 

© EF ~i еба ` Е T ON И у ик Я 39 
vreDUr» 0006 HEY их л/Атуас еОвЕатто, actae 

1 Златарски, История, 1, 1, стр. 298, бел. 5, кат 

нанесли поражение на българите, а 
що станало по-късно, по-добре да 

премълчим. Блаженият заедно с петдесет 
началници: бил заловен и затворен, за да 
бъде наказан. През нощта им се явил свети 
Иоан, който (някога) се подпрял на гръдта 
Христова, освободил ги от веригите и ги из- 
ед до ромейската земя. Блаженият, като пре- 

зрял всичко, отишъл на планината Олимп, 
приел ангелския живот и се упражнявал във 

сила 
онова, 

всяка добродетел заедно с великия Иоа- 
никий. 

#6. Преслейване на християни от Юлиан 
Отстъпник 

Подвижничество ка светия мъченик Еми- 
лиан. Той произхождал от град Доростол в 
Мизийска Тракия и бил роб на някакъв езичник 
по времето Ba Юлиав Отстъпник” и викария 
Капетолин“. у 

78. За поражението на Никифор 
е България 

Възпоминание за загикалите Б България— 
2E юли? Помен за починалите в България 
християни, наши братя. 

Никифоре през деветата година от своето 
царуване излязъл против българите заедно 
с всички ромейски войски, цялата своя дру- 
жина, сина си Ставракий? “Като влязъл в 
сражение с тях, сразил ги с все сила, на- 
двил ги и спечелил над тях бляскава побе- 
да”. Той прочее се възгордял от тази побе- 
да, отдал ce на разпуснатост и пиене ®. 
Оцелелите българисе съвзели. Една нощ те 
нападнали ромейските войски и като виде- 
ли, че самият император и целият сенат 
не вземат предпазни мерки, заловили ги и 
извършили голямо изтребление и не поща- 
дили никого, дори и самия император. По- 
ради това онези, които получили смъртонос- 
ни рани, починали веднага, а други, които не 

използува кратката редакция на жигисто, твърди не- 

точно, че Петър Патриций и другите 50 византийски военачалници оставали Е български плен до сключването 
на българо-визаптийския мирен договор при Омуртаг. 2 Планината Олимп във Витиния. 3 Император 
Юлиан Отстъпник (361—363). По всгово време се прав: опит за възстановяване на езичеството и Ce предприе- 
мат преследвания на християни, жертва па които станал в мъченик Емилиан. 

я 
4 Капитолин бил управител 

H3 диоцеза Тракия по времето на Юлиав Отстъпнек. Викарки се напичали гражданските управители ва MHO- 

цезите. Диоцезът e административна единица, която обхвашала вяколко провинцеи. 

византийския император Никифор загиналите участници в похода на 

€ Имиератор Никифор 1. 7—5 Негов присмник иа престола. 
31 Текстът предава накратко вестите na сбширния ватикански разказ. Вж. 

з Тук се имат прет вид 
| Геник в България през юли 811 г. 

Загатва се за похода през юли 511 г. 
Гръцци нзвори, том ]V, стр. 10—15. 

te 
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той Шоу uetéorņaar 000 92 ит  Varacíuovs, 

дооътёооу боёо доайфивусс деойдтоа” боов де 

tv: hýpðyoav, и üvacyousvot тор Апотог 
у ^ ^? е - 

доупоао ак — гіс тобто 700 пуаркасоъто лаоа ту 
за“ > ' 2 ` 5 И ща. РА 

8940», ойло ydo ато’ ÈTÉYVWOAV — лодотоблов 

xal хадглаїс Воойуоі xol дауйто блеВідтоау, of 

uiv tige tàs херад ётиңђдтоа», ot де сходно 

robs zoOgiAovc дейбътет хой ковищодвутес nri- 

zqcov, Фо ивдвог хотитоа)д утес ёбёриба», тво 

qoovoots xal миф хотадаодёутеў тор тоб uag- 

тоо» отёфахор дуедђосото (201. 837, 45--07: 

Synaxaria selecta). 

20. De Valentis exit: 

Mya та» дуо" лажвоет ид» Дайидтот, 
Фототоб xal '"Iouuxíov. Otos б био; Дои тоз 

Вотоате вто èr тў Óevréoa oyoj êm ВФеодоотот той 

Васко, бт сто фес xai Фейоботоз. Kat да тд» 

Феб» zarali ушотка ка rtéxva, ха (лот TOY 

vior abro? Фаћото” ие £ucrob naoaLapaur čo- 

geta плода то» бот "Ioui, ма то”  uovaotur 

fasiücw Bioy els барос повфт"  uímeorov той. 

O 42 Dueudcioz otros обоз Фи оларуатл 

офто» тір ÉKonuor бое, лбу #0905 dors ue- 

reoyousvos" Eher xal 0 роз аир  Aaungoraros 
jv UD Bip xaraxoouoíusyos. Obvos, Iieoyoufrov 

rot пас ос Obáevroz ngós то" xara то” Buvi- 

yáoc» пбдв но», поооей дот Tas Фиийцобя тоз 

дододбёо боор, " леи, " pasihe, кар зчий- 

cac tòr лбдецои? “Ос 68 оби леде, ОА вс 

дъцду хотрдек, " * Yxoorgérortóc ное” now ó 

Яой вх, ?лаоёбас тобто» тох ЕР. — Е 

длотобрис,” «ле ó бою, “оби Pour & вит 
ибис Ó деб cvrdwes удо тор лбієно zai pet- 
Зах Килоообе тб» (yDoOr ооб к ТО» avol 

тай он” E za véyovey. Ev йух yòp 
"F : а оон Кие 

?уидмодеіс нат? уби (coi 885, D7— 8506,23). 

і Тези сведения допълват това, косто знаем 

били ранени смъртоносно, се спасили като 
избягали в покрити с гъсти гори места. 
Някои били заловени живи и тъй като не 
приели да се отрекат от Христа, тъй като 
безбожниците ги насилвали за това, били подло- 
жени на безбройни мъки и различни изтеза- 
ния", На едни от тях главите били отсече- 
ни с меч, други се лишили от живот чрез 
обесване, трети били наранени с множество 
стрели и така починали, а някои били осъ- 
дени на затвор и глад и починали по този 
начин - - като се увенчали с мъченически 
венец. 

20. За поражението на Валент при Одрин 

(Чествува се) паметта на светите наши 
отци Далмат, Фаост и Исакий. Този светец 

Далмат тръгнал на поход във втория отред 
на император Теодосий”. Той живял благо- 
честиво и богоугодно и заради бога изоста- 

вил жена и деца и като взел със себе си 

само сина cH Фаост, отишъл при преподод- 
ния Исак и приемайки монашески живот, той 
се издигнал ло най-високи добродетели. Див- 
ният Исак още като пеленаче обитавал пу- 
стинята, като достигнал до всякакъв вид до- 
бродетел. Ето защо беседването с него било 
най-блестящо украшение за живота. Той, ко- 
гато император Валент? излязъл на война 
срещу “българите, пристигнал и казал: 
„Царю, отвори църквите за православните, и 

ще победиш във войната“ Императорът не 

се убедил, но като се разгневил, казал: „Ко- 
гато се върна, ще ми дадеш сметка за ду- 
мите си.“5 Светецът отговорил: „Ако се вър- 
неш, не е в мен господ бог. Защото ще поч- 
неш война и ще избягаш пред неприятелите 
CH H жив ще загинеш от огън“, което и ста- 

нало. Затворен в плевник, той бил изгорен. 

от други исторически извори за преследването на хри- 

стияните в България при лриемниците на Крум. Вж. Златарски, История, I, 1, стр. 293 и сл. 2 Става дума 

за византийския император Теодосий 1 (378—395). 3 Източноримският император Валент (361—378). г Тук 

житиеписецът поради неосведоменост или под влияние на вапрегнатите съдития между България и Византия, на 

който е бил съвременник, бърка готите с българите. Той загатва за събитията OT 378 г., когато император Валент 

потеглил срещу готите м бил разбит и убит в боя при Одрин. 5 Император Валент бил привърженик на 

арианството. Той покровителствувал арнаните, като изпращал на заточевие православни сиископи. 8 Импе- 

ратор Валент, след като бил разбит при Одрин, се скрил в една къща, която била подпалена от готите. 



21. Bulgari exercitum arabum in Thracia 
profligant 

Tij» дуйиро" попива rc meo! Леа jte- 
Мату KAL дродворфитош roD вой  guÀarrooymtes, 
пе дувде тото róre длостобнос uev шоор 
207 377 00 25547 2 ~ + - 5 "P 
ад оос `Ауаотобу. fv doyn vàu те Васа; 

г У ~ ` -7 ИА a aw 
A£ovroz "louígov, toù ка Котто, Фи е пд 
бог Sugary Ua поел» tor дрофабо 
ис évvaxoGicy хата rig neylon тала Kow- 

1 
TOUS 

ототоотлодваж, рошоиет" порево итн, 
х др той Васілёк cgoDesuévor дон афто; 
лата, «то иш  quAuxas TA лфии дожатаотвос 

длутоту. "ev «с drooler тбу xoayudáror бита», 
rj Юкотохф ixévevor nautra ту’ лор’ аёт хай 
жудиуввонда" фаофош. xoa тото по двои 
тех xal лобто” uev TOV учАФф Опоаат XO aY тур той 
двоб ueyáAgv вх» xa4éoarva иа Tiy TOLV 
Kovoraviiar "Áyagigrov els Büorehcor oiv tO Čan 
karexo(uxaogy xal то Vardro segiínsuwsw. "Елена 

де хор тоу èy?  dpgAoO би drsÀÜDOvro  xgobíc 
тр шаоду афтб» st000svyir... xu то: Bovi- 

yagots дё суивай води cxoróuwgssr xal OÓwuvglovs 
"dvaggrohs хотаофауђта ка та molu atte 
hho ü44Gyob фигохедйован qao теді AU- 

oéreuwer хай ес tocar» атой атархи» миной 
лвоотцов", OS савхф» Фйоолбо»" ко голетб» 
xat шъ» zat ns Миз xoóngov  uscuLapsvy. Duv 

деид” дё 10v лоблот то» иа сдейрчи пр 
дурито» ovre «идта лелойиау xat neQóv & тр 

ло eiosADeiv паовокеоаов ка! cs поолетеос 
ха отдодеав атой carayrowvas дай но? зао 
xal Aou? ко! рама» лох лой tw шаоб» 
"Араотиб? хаталвов! 00,0000 tL» ватре лой? 
хостон ладану дфеофоато (col. 895—896, 46-- 
897— 898,45). 

Тя «vá пиво àváurgow лоютиейи ijs лво! 
hus ивуотис кой дуулвов Атон той об qiiar- 
облас, )s ѓусдеіато тотё длоотрйриз ner uio- 

утих торс Géovs "Ауаотойс. "Ev doyð yoo tis 
paorkeias sléovtos тоб "iouvoov, (тов) xat Kovo- 
vos, оди е aktos Хисам ди nohia» 
aiolow tòr био оу èyvaxoglaw xata tijs 
ивистпе табтис xai Чвофодахтох | Koworartvov- 
лойкос fovlouéræor ломоохлон сойти». Обто: лоо- 
хотодордутез tiy тбу Пвоаб" paovelar, (рис Фл! 
тодуоз лойдо? ст? Рош? Васі іа avvezxagetázuro, 
ei) обтов подс tijv Агутятон xai Аер», даддуте: 2ó- 
yov то Yowttarois, 005 ог Маботш афто? na- 
pairar тр” бододо$о» пони, ofz Сфидато Мо 
xa побой ийотточс дледайот да то ш пото 
агтойв то’ го" той Аиотой отон" биос па- 

1 Византийският император Лъв IH (717-—741). 
3 През 717 г. българите се явили в помощ на Византия X като нападнали арабите, избили над 

от българското оръжие араби не е точно. Теофан например 
ПТ, стр. 269. 

и no море. 
двадесет хиляди души. Числото на загиналите 
дава двадесет и лве хиляди. Гръцки иззори, т. 

Ѕупахагіцт ecclesize Constantinopolitanse -.- 

‘дима гибел. Тя ги докарала до такъв 

Синаксар нз цариградската църква 

21. Българите разбиват арабска войска 
в Тракия 

Ние чествуваме великото человеколюбие 
на ненадминатия 00г към нас, коего той по- 
каза тогава, отблъсквайки позорно безбож- 
ните агаряни. Защото в началото на царува- 
нето на Лъв Исавър Конон! множество ca- 
рацини с много кораби, на брой 1900, по- 
теглили срещу великия Константинопол, като 
искали да го обсадят”. А когато импера- 
торът предложил да им даде откуп, те сами 
поискали да поставят в града стража. Когато 
преговорите не дали резултат, (жителите) за- 
почнали да се молят на Богородица да за- 
щити и спаси заплашения свой град. Бого- 
родица ги чула. Най-напред тя изпратила a 
пропастта заедно с коня му и предала на 
смърт агарянина, който нарекъл великата бо- 
жия църква само с името София и столица- 
та Констанция, а след това и възкачилия се 
на високо дърво да възвести мръсната им 
молитва... и наредила да започнат бой с 
българите и да бъдат избити двадесег хи- 
ляди агаряни? и като разпръснала корабите 
им на всички страни, изпратила ги на неви- 

глад, 
че те яли човешко месо, Влечуги, мишки и 
собствените си изпражнения. (Тя) направи- 
ла Сюлейман, техният първенец, да почита 
неопетнения й образ и нагласила той пеша 
да влезе в града и да разбере своята дър- 
зост и необузданост. Защото чрез глад, чу- 
ма и корабокрушение направила да загине 
голямо множество от мръсните агаряни и 
спасила града със своята могъща ръка. 

В същия ден ние правим възпоминание за 
великото ненадминато человеколюбие на бо- 
га към нас, което той показа тогава, отблъс- ' 
квайки позорно безбожните агаряни. Защото 
в началото на царуването на Лъв Исавър 
Конон множество сарацини с много кораби, 
на брой 1900, потеглили срещу великия и 
богохраним Константинопол, като искали да 
го обсадят. Те, като завладели по-рако цар- 
ството на персите, което много години било 
противник на ромейското царство, а след 
това (се насочили) срещу Египет и Либия, 
дали дума на християните, че не ще ги при- 
нуждават да престъпят православната вяра, 
но не я спазили. Поради това и те дали 
мнозина мъченици, понеже не презрели 
честния Христов кръст. Като опустошили ця- 

2 Арабите през 717 г. обсадили Цариград по суша 
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oar rij» уў” Додфивьо, "Ivóooc xai Аё ола xol 
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ф?дакас тў лод ёухатаотђош дот». Hia- 

говхоутес 88 ог лой ёо тов re(yove, eic пс èS 

авто” Biagi iota puao Kawoturriar нада» THY 

aóAr zal tip боба» той об PuxAgoíav уф 

óvóuan Хоа’ лоооауоокўео», eic páoaüoov oov 

tà Paso ёилесу xaxegadyy. Kal 6 крои дё аўто 

Фа пос бридой 6200 drekar той хпобта т» 

MAQAY афтар лооосъдри, абийха xol ађтос катале- 

офу деохоот об. ПоооВодбутес ĝè xot tros Bov- 

удоос, Елевоу $e лбу Характто тоу orur 

ðsuúmor (col. 901,30— 902,28). 

22. Justinianus auxilio Terbellis in regnum 

restituitur 

Tj айтй бибой гәти? той alov латодс биб» 

Када ког doytezaxószov. KovovarrvovaóAeoz. 

Ofroc лобтеоо» uiv тр noeofétegos xai exevo- 
оба той зоб тўс Ďaegaylas (Coróxov тез 
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тос вмеТтбви те dzroÓgávroz дай tye vv. Boulyáocow 
fcoÓvouuírov ioyim ко тобе тебгоь Keovotavurov- 

лова лоообадбртос ка Абд олетойютос тор 

те латофоут" zat тр, спуийртот #8ей" xal ёлодё- 
Suolo авто», elta zutaqeeaouérov TEW  OgkoY с а 
cocérewe поотейбтов той тие aravgob. xal тб» 
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лата земя, индийци, етиопци и маврусийските 
племена, Либия и Испания, тръгнали и сре- 

щу Константинопол, желаейки да го превзе- 

мат. А когато императорът предложил да им 
даде откуп, те пожелали да поставят в града 
стража. Пеприятелите, като се пръснали вън 

от стената, един от тях с обидни думи, на- 

зовавайки столицата Констанция и светата 

божия църква само с името София, заедно 

с коня се сгромолясал в пропастта и заги- 

нал. И мюезинът им, като се качил на HA- 

какво високо дърво, за да възвести тяхната 

мерзка молитва, сам веднага паднал и се 

пръснал. Те като кападнали българите, два- 

лесет хиляди сарапини били избити от TAX. 

22. Ктаннан си възвреща престола 
г помощта на българите 

В същия ден? помен за светия наш отец 
Калиник, архиепископ ва Цариград. 

Споменатият (Каливик) отвачало бил CBC- 
щеник и скевофилакс при храма на пресве- 
тата Богородица Влахернска. Поради при- 
същата му добродетел той бил поставен за 
патриарх на Цариград по времето на Вси 
ниан Млади, шести правнук на Ираклий.. ̂ 
М тъй императорът поради своята безмерна 
безпорядъчност и злодеянията си загубил 
царската пласт, носът и езикът му били 
отрязани и бил изпратен на заточение В 
Херсон. След като избягал оттам, той наел 
войска от българите и нападнал стените на 
Цариград?. Чрез измама той убедил na- 
триархё и сената да дойдат и да го приемат, 
на след това изневерил На клетвите, който 
положи“ пред чествия кръст, всесветите 
евавгедия и тялото в кръвта на господа. 
Велчага след завръщането му пелият град 
се изпълнил с убийства. Неговите оръже- 
носпи грабнгли блажения Калиник. Юстиниан 
му показал отрязания си нос и език, обви- 
нил го в съзаклятничество и го заточил в Рим 

2 Т.е. 23 август. ? Император Кжтивеан Б Ринотмит e 5-635, 705 —711). Става дума 23 пързото му управление. 

= B същност Юстиниан Н e бил правнук на император Ираклий. * Низложеният Юстиниан П избягал от 

мястото на своето заточение -- Херсон, както изглежда, в края на 704 r., а през пролеттз на 7C^ г. € помощ- 

та на български войски предприел поход против Византийската империя. 



XXV. ФИЛОПАТРИС 

C името Филолатрис (Фийблатов, Родолюбец) ce озаглавява едно произведение, което е 
съставено по подобие на диалозите на Лукиан. Действуващи лица в него са Триефон, 
Критий и Клеолай. Датирането Ha това съчинение e спорно. Едни предполагат, ue е напи- 
сано по времето на император Юлиан (361--363), други приемат, че e от времето на им: 
ператор Ираклий (610—641). Най-вероятно обаче е предположението, че текстът е бил 
съставен по времето на император Никифор Фока (963—969). В диалога се съдържат 
някои сведения за скитите. Предполага се, че с името „скити“ са означени славяните, които 
през 623 г. нападнали Крит. 

ИЗДАНИЯ: B. Hase, Philopairis dialogus apud: Leonis Diaconi Historia, Bonn, 1828, pp. 324 —342. 

КНИЖНИНА : C. J. Aninger, Abisssungszeit und Zweck des pseudolucianischen Dialogs Philopatris, Histo. 
Jahrbneh der Górresgeselschatt 12 (1891), pp. 163—491: 703—720. — R. Crampe, Philopatris. Ein hcidnisches 
Konventikel des siebenten Jahrhunderts zu Konsintinopel, Halle, 1894. — Я. Rode, dulómarow, BZ, V (1896), 
pp. 1—15. — Arumbacher, GBL, pp. 458—451, 

PHILOPATRIS 

Dialogus 

Кот. Eù adva дуахохдєїс, €) Tour, alig 
Hot TÓÓE вйл6, el xal và тор Хиад» iv t: oč- 
pav  éyyagártovot; Tow. Пета, & tym) ye 
Хопотдс xal в” дуг. Toug. Kyo, © Kounia, 
табта котай те rois техРош, Os дож Bafwviáama 
OAAvuérnr, АРуулто» Óoviovuérgr, та тд» Иова 
тёхуа Ooólaov пиво дротта, таз ёидосидх тб» 

кода» navou£vas, «готи ий  Фуаколтоибтас 
(рр. 334, 16—20; 341, 21 — 342, 3). 

„Диалог 

Критий: Добре обръщаш всичко, Трие- 
фоне, но все пак кажи ми това: дали на не- 
бето са написани и делата на скитите? 

Триефон: Всичко, дори ако се намери до- 
бър човек и между езичниците... 

Триефон: И аз, Критие, това оставям на 
децата, за да видят Вавилон разрушен, Египет 
поробен, децата на персите отведени в poó- 
ска участ, нападенията на скитите стихнали, 
а пък след това и прекратени. 



XXVl ЗАПИСКА HA ГОТСКИЯ ТОПАРХ 

С името „Записка на готския топарх“ се означават три откъса от едик анонимен автор, 

за който се предполага, че е живял към края на Х или началото на Xl в. 

В тези откъси става дума за едно пътуване на византийски отред по р. Днепър и за 

борба с „варварите“ в отвъддунавските области. Засега ке е окончателно изяснено кой 

са тия „варвари“. Освен това някои от споменатите в текста местни имена не са локали- 

зирани с положителност. В научната литература се водят спорове относно тълкуването на 

текста и датирането на откъсите. По мнението на някои изследвачи в „Записката“ се го- 

вори за хазарите, според други — за Светославовите руси, а трети смятат, че в нея се 

говори за Самуиловите българи. Най-вероятно е, че съдържанието на „Записката“ е 

свързано с борбите на Самуил срещу Византия. 

РЪКОПИС: Текстът e бил открит от известния византинист К. В. Hase в един парижки ръконисе от X B, 

в който към края на X или началото H2 ХІ в. са били добавени тези IPK откъсг. За съжаление този ръкопис е 

изчезнал безследно и поради това не могат да се правят по-нататьитни проучвания относно съдържанието и про- 

изхода на откъсите. 

ИЗДАНИЯ : Leonis Diaconi Caloensis historiae libri decem, e rec. C. B. Наз , Bonnae, 1828, рр. i96-—-505. — 

К. Westberg, Die Fragmente des Торағсһа Goticus (Anonymus Tauricus) aus бет 10. Jahrhundert, Записки ими. 

Акалемии наук, М1, Ист. филол. отделение V, 2, CIL, 1901. Преводът e направен по второто издание. 

КНИЖНИНА: В. Г. Васальевский, Записка греческого топарха. МН Пр. CLXXXV (1876), юни, стр. 368—434 

= Труды, И, СІ, 1909, стр. 136—212. — Krumbacher, GBL. np. 265—268. d. Вестберг, Записка готского TO- 

зарха. BBp. XV, 1 (1908), стр. 71--182. — М. B. „Певченки. Центий источник по вопросу русско-византийских 

отноттений в X веке, ВЗр. IV (1951), стр. 42-—72. — Moravceik, Byzantinoturceica, 1. p. 591. 

TOPARCHA GOTHICUS 

1. De itinere in regione ad meridiem. Danapri 1. Едно пътуване на юг om Днепър 
sita. 

(A)... Шоувофз xarüyeto, nalto ий ahelovs (A)... (Te) мъчно ce приближаваха до 
тиф» будо» éxátov срб? Ógyou£rov obvo AVU 
фа бтота пу. "АЖ ofÓR тобта биос yogar & Е 
лаой tp psóua: лодда yag отр ёлі неуіотов 
лдуов Óvol дгупойоовто ха! сотблилте xol óonyoU 

тобто Енивайр, дхлидфттес тоб soíov ої £v афто 

T adyo хабђто, xal сос ëg åxáðos ёфёооуто. 

брега, макар всяка от тях да пе поместваше 
в себе си повече от трима души. Толкова 
малки биха те. Но при все че (бяха) такива 
(малки), те не намираха свободно простран- 
ство на повърхността на течението, понеже 
много от тях бяха разрушени от два големи 
ледени блока и потънаха! И когато това 
ce случеше, хората, намиращи се в лодката 

От текста личи, че някакъв военен отред, вероятно византийски, се връщал във Византия от поход. 

Отредът се е движел към юг по река Днепър. Каква е била целта на експедицията, не се знае. Срв. М. Лев- 

ченко, Ценный источник по вопросу русско-византийских отношений в X в., стр. 47. 



Toparcha Gothicus — Записки на Готския Tonapx 

“Ела ĝè айтфу xoi zeréppazev (evoffgógur обтос 
дра хайвлайео ó dávasoig èróygaver. "Ниёс де 
пфтой дайелодтеооу zal ва! лАЕТотор лооовдғуб- 
недо, xoi ђис болео боргбивуои хогадтог, tj 
ий лели. Koi об полАйс ло ботеоор uéoac 
tò 0000 блозтахй лёлихто, xol êm ибуа Фу do- 
ход" (c xai ле} xal Fanos брӧВос бош xara 
rob ребиятос, xal дуфтас «с ёлі nior drÓgne 
&ycyiteotoa. Ко! xoüÜánto ис Üavuaronowkbv 6 
Яауалос двдажто, Биос uiv xol уайвлде то 
лой бобобиетос, xai uorovovyb rovro sic афтд» 
бофутас лото фовф» иста Ó£ xov бура 
те, ха тосоттор иофамо си, Oc ёф? бла» 
ла вобо te ха) каталелотоба,  Cnóysóc uc 
@олгой дикубиетос, бло xaráóvoiv тои бавтов 
хойдопоав. Оё уао дас обто) vdovom ozet 
то фебиста, (AA бор oxAncá uro xal Модэ uai- 
Хо» 8двдажо. Ti yóp Фасо” dj ёоо то хатифкод- 
uevoy xerro xal дат; (B) "Одет пий" то xan- 
pès ек xyapor ивтаввито xal xeigoc vaxporü- 
визах (харс лообйвие", кота лёЛауос Гплабаиг- 
зо. "Ажоо те дабат ка xaxd тір жит 
уғудиғуоь vv Воо, подс ebwgiar ётойләриғу 
xai Eom» ésunéAswy, Tmopnuévow za abr) xal 
хотдлело?нибта oc aAdotov. Káxei пибрас Ócov 
avaAafsiv favroùs болойраутес, Os лоде то Mav- 
обхаотоо» хоойт плегудиева. "Oc 9 roua р 
Риб тоте пбута, ий éumoónv ёлӯоҳе» обоёу, ле- 
ol uécac убито адтдс (Ove xol лооїоітеоо» Пийс 
ёбооитоси ёхой»), ügxrov тбте  flopévarov луебсаз- 
тов, xal уаибтос mavtòs ид о»  уайклежетон 
хотайфауёутоѕ, бе аВахоис uiv таб дбдойс а?ео- 
да ugóéva д2 бла» гру, oysÓóv 98 dôúraror 
civa tòr ui) отбур owcóuevov sguivou Óecicovrsg 
фуалелабода xal поки» Eyvoue» abroi* uot 
тобто tofs ораоітос #709105, Фе ov дет айс ol- 
xac блособ’ ти, 0898 длокойонс йийс čr- 
ёде увуёодаг [xal dx ёх тор üorgov uol ðé- 
дхта] той лообтор тбу dovocov болёою» qácw 

йду лообътос, xol aos [пу avroð qUow] а?тд»у 
ёхеѓуор uetatgenouérov тоб  megiéyovios [бое 

а, b Haec omnia ab ipso scriptore 
fed. Hase), 

indicta san 

1 Според B. о. Kühne, Beiträge zur Geschichte und Archaeologie von Chersonesus in Taurien, St. 

297 

изскачаха от нея, сядаха на самия лед и пъ- 
туваха върху него като на кораб. А някои 
от ладиите потъваха под водата, Така бу- 
шуваше Днепър тогава. А ние останахме тук 
в доста тягостко състояние и твърде дълго 
чакахме и като че ли му се сърдехме за 
това, че той не е замръзнал! Обаче след 
немного дни водата навсякъде замръзна и 
стана толкова твърда, че и пеша, и на коне 
можеше без страх да се върви по реката и 
смело тук да се води сражение като на рав- 
нина. И Днепър ни се показа като някакъв 
магьосник. Преди той се вдигаше rHeBeH и 
бурен, като изплашваше едва ли не всички, 
които гледаха в него, а след малко yTHX- 
ваше и се укротяваше до такава степен, че 
нсички се забавляваха (над него) и го газеха 
с крака, а той изглеждаше като че ли се е 
скрил под земята, сякаш че е изчезнал вдън 
земя. Реката нямаше вид просто на течащи 
води, но наподобяваше повече на някакви 
твърди и каменисти планини. Защото онова, 
което се движеше, по какво приличаше и 

наподобяваше на вода? (b) Ето защо наше- 
то униние се превърна в радост; ръкопля- 
скайки с ръце, ние дойдохме доста (близо) 
и яздехме на коне по реката. Като преми- 
нахме безпрепятствено и като пристигнахме 
в селото Борион?, ние седнахме да ядем и 
се погрижихме за конете, понеже и те изне- 
могваха и се бяха изморили до крайна сте- 
пен. Като прекарахме тук толкова дни, кол- 
кото да се съвземем, ние бързахме да тръг- 
нем към Маврокастрон?. Когато приготвихме 
всичко и нямаше никакво препятствие, около 
среднощ (въпреки че ние трябваше да тръг- 
нем по-рано) духна твърде силен вятър и 
започна такава лоша виелица, че пътищата 
изглеждаха непроходими и никой не беше 
в състояние да прекара под открито небе и 
беще почти невъзможно да се спаси този, 
който не е запазен от покрив. Изплашени, 
ние решихме да си починем и да останем 
тук, Аз казах на сътрапезниците си, зе не 
бива да излезем от къщата по никой начин 
и да спим отдалечени оттук |понеже така 
ми се видя по звездите!; защого първата от 
звездите беше във вечерната фаза и |съо- 

Peters- 
burg 1848, ss. 220—222, и A. Куник, О записке Безъмянного Таврического (Anonymus Tauricus) B отасте o 
присуждении 14 наград rp. Уварова 25 сент. 1871, стр. 106 110. О „Записке готского топарха“, Записки Акад. 
Наук, XXIV, 1874, стр. 61—98; 116—127, събитията са станали в южната част ma Кримския полуостров. Според 
най-новите изследвания събитията се отнасят до българските земи. Срв. Левченко, пос. съч., стр. 66--68. 
* Местоположението на Борион не e установено. Е. Г. Васильевский, Русско-византийские отръвки, стр. 379, 
н „Левченко, пос. съч., стр. 49, смятат, че това село cc e намирало някъде по долното течение на Днепър. F. 
Westberg, Die Fragmente des Toparcha Goticus (Anonymus Tauricus) aus dem 1С. Jahrhundert, СПб. 1801,р. 41, смя- 
та, че Борион cc е намирало някъде около праговете na Днепър. ? Местоположенистс на Маврокастрон не е уста- 
новено. Васильевский, пос. съч., стр. 416, локализира това селе до ycruéro на Длестър. Ф. Вестберг, Записка 
готского топарха, стр. 103, смята, че Маврокастрон ce е намирал някъде в южнатг част на Кримския полуостров. 

38 Гръцки извори за българската история, V 



D ———— Е : 

зтоуобтатос май отоду ox} (Koórov ду 

xalovuévov). Kai удо tvye лвоі тас üoyàs (rtbTOs 

dùr $6ooyóov, fov xarà :à xeuionà диатоб- 

qortoc. 'O uiv обу xeuubv dočánevos дві nooUpome 

уойелолврос, май Evvífm và лобтедоу пий» добазта 

фоввод лолдий sarta ztpóc rà UETA табто дома 

обтох доа 2арлобх ó xeuicoy Qéoye scar ray. “Нивоаз 

д2 мото wartes їхаудх, иб Óyé поте xui 15 лоб 

тд обевта uvijum us éxavóÓov еѓође, вбдиепотвоот 

xal той xeméyovrog дедвгушвуот. (Г) Kai ду ёб 

HEV, доотуовобието: слава voy Ryycooioy Мафатов, 

лете elg Виё таб увтоас Фуамротобутоо», zal 

BAexórtey 05 лодс olxeiov обтоб пото, xai 

тд иблота брой”. Тотв uiv обу ойдЕ лезтаз 

abrobs бВ8доитмота отафоив лоодпивйроне”, zal 

тобто поо ўиб» iov dapefyxórow xal то лой! 

ts yros Éxsoovoauérom. Тр Y $eregaía доба- 

шеро уайвлелата лоођеше” , болго #0: ерове 

Малайаготтес zurà те quDroc. Oh удо др УЙ тя 

2дби elvan ойд уй curiis ЧАР ot uiv Pano 

иёҳо точи е» obg Гоофото та 9’ блобтио, 

хабтво тейвътота дходотдогута Тит», Мефеговто, 

иа ero? лой хатойвнлто. Tergáangus 700 1 

yubr буто, хай хайелфа upar qm. Joliot де 

xai rv üxolorÜnw дфдоиңоа» о?хадв, negor Jj 

zar дудосолвори бимо" то киви» ойудёутеѕ. Ко 

Ту убо и тбу ob iwrrgópew то уайелор, лой ас 

у9йеи таз’ доохєофу ёладутар" 1005 иё’ Patelas 

обо xa ложъйв хбтохдгу, dépov дЕ Пабетдтоо 

“poper ёилуебуто». " Avaxo yrs Ò ocóauóder лаоо- 

дохил, 009 бет ис üuewa oyoü) текийоо- 

ибн (10 yàp лфта vowel xoi üvóvipá 05 

iy roig тбте демо #дедеито), оди ўр vod xab- 

gan 008 дуалабосови 7005 xag yon? Huty 

ў yw éveó(ov. (A) Efva дё tùr бжта ab 00- 

aíÓeg лооопвош" curva пий, Феейчи кей хита 

ми длакбча voutóusvar та даплобтата. "Ev vào 

айтай rà офиота дуелабонву ёлі arog, идкевт 

оё дамлод. “Yavor ё хо và d Órveígew  quyrdo- 

uara, dozen qopiüérra хдма, curta aasonjoa. 

теуге 0 ойде Фон xáihev [RAE oi уа 

а Haec omnia ab ipso scripture inducta sunt 

(ed. Hase). 
b Supra scriptum est zoovov, iiergae postea in- 

ductum (ed. Hase). 

Торагсла Gothicus — Записки на Готския Топарх 

1 Кронос (Сатурн) се намирал в съзвезднето Водолей. 

бразно със своята природа| се изменяше и . 

времето — |по природа тя бе извънредно 

студена и буреносна| -— наречена Кронос“. 

Защото тя именно тогава минаваше в нача- 

лото на Водолея, докато слънцето пък пре- 

минаваше в зимната си фаза? И така започ- 

Haara виелица ставаше все по-свирепа и 

онова, което преди това ни изглеждаше 

страшно, сега ни изглеждаше шега в срав- 

нение с онова, което последва след него. 

Така бурно виелицата се разпространи на- 

всякъде. Ние престояхме доста дни и едва 

по-късно ни дойде на ум мисъл за връщане 

в родината, когато и времето стана малко 

по-благоприятно. (В) И ero ние тръгнахме, 

тържествено съпроводени от местните хора, 

при което всички ми ръкопляскаха одобри- 

телно и всеки гледаше на мене като на свой 

близък и пожелаваха всичко най-хубаво. И 

тогава преминахме не (повече от) седемде- 

сет стадий, въпреки че другите бяха минали 

преди Hac и бяха разчистили по-голямата 

част от снега. А на следния ден, като тръ!- 

нахме, вървяхме с голямо затруднение, като 

че ли се борехме със снега като с море. 

Изглеждаше, че това съвсем не беше земя, 

нито даже обикновен сняг; конете потъваха 

до шията, а товарните животни, макар да 

вървяха след нас, съвсем изнемогваха и 

много от тях останаха там. Казваха, че сне- 

гът има четири лакътя и той беше трудно 

проходим. Много от съироводителите се вър- 

наха по домовете си, тъй като сметкаха, че 

това, което става, превишава човешките сили, 

защото мъчнотията не беше обикновена, тъй 

като затрудненията напираха от много страни: 

долу дълбок и гъст сняг, а отгоре духаха 

твърде силни ветрове. Отвикъде не се очак- 

ваше да спре (бурята, нито някой би могъл 

да направи (нещо) по-добро (защото всичко 

тогава в ония ужасни обстоятелства ни H3- 

глеждаше безполезно и напразно), защото не 

можеше да се запали огън, нито снегът ни 

даваше възможност да отдъхнем дори и за 

кратко време. (Г) Нощно време за легла ни слу- 

жеха зщитовете. Всички те по най-блестящ 

начин бяха използувани от нас за легла и 

навеси, защото на тях ние почивахме край 

огъня, но и той бе немного силен. Сънят и 

2 Според Васильевский, пос. съч., стр. 881, и 

Westberg, ор. cit., р. 271, Сатурн извършвал една обиколка между съзвездията за 29 години н 168 дни. През 
P I y 

X в. Сатурн e минавал през съзвездието Водолей през 903 — 904, 

M. A. Шіангин, Византийские источники о войне Святослава с греками, 
931 -- 934, 961 — 963, 990 — 993 г. 

ВВр., стр. 114 — 116, въз основа Hà 

данните на византийския астрономически календар смята, че Сатурн извършвал една обиколка за 30 години. При 

това положение през Х. в. Сатурн є направил обиколки през 

тието към зимата на 970 — 971 г. Според Левченко, пос. съч., стр. 

отнасит към 993 г. а ако се вземе прел зид поправката на Шангин — към 1000 ғ. 

минали 12 км и 600 м. 

910, 940, 970 и 1000 година. Той отнася съби- 

68, описаните в първия откъс събития се 
3 T. e. пътуващите из- 
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дрроуценвотвооу Еуоътес ха! Üappsiv ĝiaxekevóuerot 
лодс̧ dAANAovc, описоо" ФиВ е? ве xai хоталеллсоко- 
rec]? лаутес Ò 05 & xowij ovugooü биос za 

wezdc ха! офиата дитідгуто. "Euaxápwé пс rovc 
тедзтухдтос̧ 0с 100 qQorrírev ua xai тоб mover 
dzoorárras' éowerAíaoev dfios имота vOv вооибкот, 
логос pu xai абто! дето? с то С ёхиктоцоооов". Of дё 
лодохоло вЕвхацоу xai а?тоі, 6:0 тоб лой 00 xaxobvc- 

хңдбртес, ий лооїёои. оби Гохио", асас ойто 
cogevoperor ната тўс бог. То дё д дайвлета- 
Top, би xal дй moAsuíac éxopsvóusÜa уйс, xai 
o60  &x rovrov адей дит» кадаотцие và лобуиото, 
AAR ёр óuoíp tú, te тоб хеифнов xal то тб» 
лойкико" Poopdro xaxóv (p. 496—498). 

i Kai да тобто yag xai та ддоча той "Iatgovj". 
"Ао? yàg др túre voice ваойдоос подвиг» Вурси- 
uer 5, & де в rin para, ĝeloavtes то ий 
qüvo: сл’ айтф» буооєдётес, алёотиие, xui 
авто? в tå доматд» футистду и Ówvonünusr, AVIAS 
ópokoc 2еудотобуто» хо) дикрдеюоибо» aaroo- 

лдтата, болео 104 ды ход sávtor и» брат 
ёудеоолота. О?дё vag то» olxsotátor фадо uz 

&O)j& ТОТО, 0008 Aoytoump uve Я zglos Outaíoc 
то’ фото» ёіоуаобдоь coobDÜsrro' ада tir Моаб» 
дей  xaAovuéírgr вой tiy aütDv yir хакфс 
ха} догифдоов ивици втнивоат. "Avarévgusto yag 
то лой» abroiz oov xol Ó(xowor d On neol тдвіо- 
TOU пифитес то лодтедо? тодлай тв tà ибтота 

хотоођдохвоа», xai stóAez ко! vn обтелоруб тов 
лооофвов о?дтоїс. №» Ó' доло и баиоое 
ада тобтоис xal дива ката тат блцидот £vv- 
ёотуие. Ка! лос блукдонс, дәті тоб дгоалейа» 
xai суифеодутос evvousir, Фдоалод Ева" ха! ĝia- 
qüsíger Evpéðerto. Аут /ийбозвс тв xarà тб» 

ZÜyeuóvcw, xal OS ойх дфжобе ВеВаіос дажъйзтес 

а Hic scripta erant haec non absoluta, ea omnia ро- 
stea inducta sunt (ed. Hase). 

b Scriptum est hic, et posterius inductum (ed. Hase). 

2 

(явяващите Ce) no време на сънищата образи 
се отдалечаваха, като че ли и те бяха из- 
плашени. Никой не устояваше по-добре от 
другия; (напротив, ония, които вчера бяха 
по-здрави и се подканяха помежду си да 
бъдат смели, днес бяха обезкуражени и уни- 
ли] — при общото бедствие телесното и ду- 
шевко (състояние) на всички беше еднакво. 
Едик облажаваше умрелите, понеже те вече 
се освободили и от грижа, и от мъки; друг 
съжаляваше за бъдещите поколения, които 
през какви ли не бедствия има да прекарат 
своя живог, Съгледвачите също се умориха, 
победени от многобройните злини и блу- 
ждаейки кякак наслуки по снега, нямаха сили 
да вървят напред. Но най-голямото бедствие 
беше това, че ние вървяхме през веприятел- 
ска земя и вследствие на това нашето по- 
ложение Ee беше безопасно; напротив, злото 
еднакво ни застрашаваше (понеже можеше 
да дойде) както от зимата, така и ст вра- 
говете!, 

Защото едва тогава решихме да започнем 
война с варварите? или, ако следва да кажем 
самата истина, ние отстъпихме, да не би те, 
изпреварвайки ни, да ни изтребят и решихме 
да им се противопоставим доколкото е въз- 
можно, докато те по най-безчовечен начин 
разоряваха к погубваха всички наред като 
някои диви зверове, които срещу всички 
проявяваха своята ярост. Те нямаха никаква 
милост даже към най-близките (си) и из- 
вършваха убийства по-скоро без разум или 
без справедлива причина; напротив, по лош 
и безполезен (начин) те бяха намислили да 
направят тяхната земя - както се казва — 
плячка на мизите. Развратила се предиш- 
ката им справедливост и законност, тогава 
когато по-рано те най-много почитали тези 
качества, сами достигнали твърде големи 
трофеи, а градовете и народите доброволно 
се присъединявали към тях. А сега като че 
ли наопаки, тях ги съпътствуваха несгра- 
ведливост и безправие спрямо поданиците. 
Вместо да се грижат за благото на подвласт- 
ните градове и добре да ги управляват, те 
предпочели да ги поробят и разорят. Оплак- 
вайки се от своите властници и ясно доказ- 
вайки, че те не са виновни в нищо, тези хора 

1 Според Васильевский, пос. съз., стр. 396, пол „врагове“ на топарха трябва да разбираме русите. Вест- 
берг, пос. съч., стр. 99, смята, че под „врагове“ па топарха от първия откъс трябва да разбираме печенегите. 
Левченко, пос. съч., стр. 67, смята, че лод „врагове“ на топарха трябва да разбираме българите и по-точно Ye- 
тиримата братя-комитопули Давид, Мойсей, Аарон и Самуил. 
cit, p. 80, разбира хазарите. Според Васильевский, noc. съч., стр. 431 

? Под „варвари“ от втория откъс Westberg, op. 
432, под „варвари“ във втория откъс 

трябва да разбираме русите, които през 969 г., предвождани от своя княз Светослав, завладели Източна Bos- 
гария. 
напълно опустошена и разграбена. 

" Изразът „плячка на мизите“ е гръцка поговорка и означава, че дадена страна или област е била 
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oí дуйосхло, обо» ид до» loyeov vov uù тебуй- 

зо. Фоой уао us, (0g Eomer, ойто кожот Svu- 

ВЕВуме», ds лєотАйсеодо та ту после» xal 
фоввоотота дгухеудови doreir, 5 ём бърлто- 

цатов Ñ тоюс удоистос лададоуаждтон xal YALE- 

zov. Ив uèr удо nheliovs 1] дека атдобли» 

десето дойт, xÕua дё obx вДаттотс пеутахосао» 
лете фа Bowucódqocr ха ónAOS, та ysírova ха 

л аоибуооо пифу боло ёх auros émxAvO- 

Jéra Фуёорто, Я’доолей те, доораоте итд, 

noo[lAnBírres ёл? дисющ, уводу Жоро” xol iíqove 

&yévovro. (В). Tór др тообто”» ОДетоо” кар xou] 

фас xax  OÓwqpüsourra, xoci ледедддәта TOTS 
talach ju» áorvyeiroot xol sóc t» uù» 
боуўу re&evraóos по лоруоб теу поосбте», bq:000- 
utvor uiv iol xol agótegor, xol moAAr лот 
ибтр zpóvown, nj Üv aote Валосеж билвоо, 

un) ди тоб поочуойиа оз та хай пийе 

дупвако. Os Ў фргито xzaðagðs ó xivvros, xal 
aon Феойойбуито фатвобя, Os та пе yezis 
уй» дих катьиееаш, то" mèr тотв одвдоч" 005 
белот C То’ Onexpovoáuam, ёпоб ислер та 
Фоли паой oor xmóvrevoayros. То дё ёло 
тотор, TÓŽENOS пай" dzijgexti xai паобапот Pyévero, 
дуо ole ёленіуутоу Fr nap бати (et хай тория е 
оло?дфи dxyokxsvor) оте днауті agos dilniove 
Пиз». Kai бий" nóleuoz ез yjoSovo, Ó Öger 
ёууі пу давайва" Pu vào об под tw toone 

ó нос длй». ARE (i uiv fágBogon отоато ra- 

оаохєгао® уте ixar, éoípaior eis rir уби Tuc, 

iuxd) те ua xul тебе, vouicuvtegs OS Gua oj 

znupaliwecDo: ђийс, тр те tot qtelyovs абвера, 
Lj ove биб» Oppo. Kul оби dnsxoc пр блох 
таўта olco, сте Фаро хотвохациер полы тр 
оѓо zowovuévor пит, ка Фе бло KUNS 
чий до" ў aeos tòs тооовоййя логи. ГААР 
xerro uiv то?доћ abcr xoBa&ióvres xat xa- 
тесу" ёте  dsjeoar moóz fonéouv, qvAaSarrez 
т) пеоюобоо. [loóz неу ydo то леду тоботав 

ха ubróc drreralüjup, пост дА то famir Ели 
Муй то” orpurày сежтатите В Н vi ydg nooxa- 

a Haec omnia posterius inducia (ed, Назе). 
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се стремяха само към това -— да бъдат 
оставени живи. Защото, както изглежда, зло- 
то се бе разразило така, че изглеждаше, че 
е настъпил потоп за човечеството и най- 

страшно разрушение, като че ли вследствие на 

нещастие или някакво твърде неочаквано и 

съдбоносно бедствие. Повече от десет града 

се лишиха от своето население, не по-малко 

от 500 села бяха превърнати в пустиня: с 

една дума, цялата съседна и близка до нас 

област като че ли след буря лежеше в раз- 
валини; хората, в нищо не виновни, под пред- 
лог (за нарушена) клетва, станаха плячка на 
насилието и меча (Б) Жестоката съдба дс- 
еде накрая това нещастие и към моята 

област, което по зъл начин унищожаваше 
всички наред и обхождаше моите нещастни 

съседи. Аз от по-рано подозирах това и 

проявих голяма предвидливост, за да не ни 
завари неподготвени или да не ни причини 
вреда с внезапното си тайно появяване. Ко- 
гато опасността явно дойде и когато всички 
ясно разбрахме, че сега e изложен на опас- 
ност животът ни, тогава аз по най-мъдър 
начин предотвратих гибелта, колкото можах, 

макар при това сам аз едва ве се подхвър- 
лих на крайна опасност. А що се отнася до 
времето след това, то без всякакво (предва- 
рително) обявяване се започна войната ни с 
варварите, при което те вече нито влизаха в 
сражение с нас, макар аз хиляди пъти да 
пращах до тях (предложения) за мир, нито 
минаваше без схватки между Hac. M его 
войната веднага започна, и настъпването на 
зимата бе близко, понеже слънцето бе не- 

далеч от зимния поврат. При това обаче вар- 
варите, снабдени с достатъчно войска, на- 
хлуха в нашата земя с конница и пехота, 
като смятаха да ни поробят при първото 
нападение, от една страна, поради нездрави- 
ната на градската стена, a, от друга — по- 
ради нашия страх. Те имаха основание да 
мислят така, понеже ние пребивавахме в един 
напълно разрутен град и правехме набези 
повече сякаш от село, отколкото от > град. 
| Но като загубиха мнозина от своите и като 
се посрамиха, вечертта си отидоха, страху- 
вайки се от разсъмването. Разделяйки вой- 
ската на две части, аз сам противопоставих 
на пехотата стрелци, а на конницата -— KOH- 
ница]. Защото тази земя по-рано беше разо- 

1 Васильевский, пос. съч., стр. 431, 432, предполага, че в случая се има пред вид Северна и Североизточна 

България, която била разорена и опустошена в резултат на военните действия, които се водили между руския 

княз Светослав и византийците през периода 970—972 г. Левченко, пос. съч. стр. 66, 67, 68, смята, че в слу- 

чая се касае за войните, които се водили между Византия и България в края на Х и началото на ХІ в. 



тдохалто лоо übuDr тез gaeoyügcw xoci xar 
8Ееоциото, ix Вадою» ат" холоВаддбэтоу та 

сет xal róre дор čuo? полок пам» оѓиўоси 

та KAnua:a Ówvonouuévov. Гоуаото роо мои nèr 
толофто» ёх vOv &vóvtor Еокходдипоа лор’ ur- 

тр», 05 £x тодто радюш xol туу Фр aruon 
лой" obac)niscóc ... (pp. 500 — 502). 

Kai tò uiv ауфкодонуто тара ло КО, ис пее 
Diéypaxio тафову xel Guo тото»... ий Â nóle- 
нос побото. Мкивоато дё tò qooónmor хаті cuv- 

vevetug, xai кодейвъто £v атф та одондсидтеос 

доа дё лета, #0) лор хата то’ Фо» Tis aó- 
Aecs пеобойот авто. Laxeiro vóp др май Ñ a6- 

Au naow tÀ 08 тооно» Os ёр иеуййс ходи 
acce пайс даробиаото. |?vnosiro]? "AA об uèr 
Ppáopupgor tére лойойв итд» GzopuAcrrez mei xu- 
ratoyvr(üirtss дливдот подс зтита, фи а цитев то 
zegíooD gor" fyw дё Gua Ва) то? стеатд” фитеттуо» 
подёитовеу. ` Hour 08 uot тоте фллебз uiv Op 
ліві ёхотду, офетдоуйтой дЕ xal тоготоь бло 
г. Обдацой дё то раоВарот дуго, à 1ф ено 

UOL обдфода ВЕпотйето, TETYOS ифу то плайооу Фие- 
yelgaw, zat ддйона" robo ёро? ей лиогохегаойки 
zobs tà лодёшо. Подс дё tovs Дий” лоосбротат 
додиб) хрогхас Елвилог, xol истехойобиър абто?, 
oxsy'óusroc лей тор aw. |deícaz ди, uù caris 
те от диуфия афа... xal отдотф изу а 
боото. Itvouévgc дё ixxAge(us, d uer «ло» o Ey 
töre.. P Aeuyuérew 0 üxarreyó0iv, moi ний 
alas ви то» oist vevouérgs, йо uiv «лох дуф 
тоте, xal «5 olx деолотфь падот атилаео к 
лооойхв, xoà 0 zoos оѓо таз twa бредит? 
леойоди дл? ибтат eřoloxew, xol ti noujéor dori, 

ха та серла, доа тоте claov yò, ( xal mavróz 
иб от питон», походу бъ si лета ее 
Aéyew Воб воде. Ot. де, ere Ре инделете Виан 
еро длойсдатиоте, ид’ FAZipteeenrégeov тооло» 
Ввлъисдойцеро, айтотбиоо 9 повнота ёру» OVT- 
лоойнени, вие бноос Órrez тооз TOY KUTA та 
Вдосих той "отдоъ Вас? еѓоуто, uet той отоого 

а Sequitur hic, quod obütus inducere scripior (ed. 
Hase). 

b Hic primo leguntur iila, haec inducta 
Hase). 

sunt (ed. 
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рена от самите варвари и беше доста опу- 
стощена, при което те разрушавали до основи 
и крепостните стени. И едва тогава аз отно- 
во сметнах да ce поселя в Климатите!. И 
тъй от намиращите се налице (материали) 
аз построих до него първоначално елна мал- 
ка крепост, имайки пред вид, че оттук лесно 
ще може да се възстанови и целият останал 
град. 

И тя била построена с голяма бързина и 
оградена с ров, и заедно с това... войната 
ce почнала. Крепостта била разпределена 
между отделните родове и в нея били оста- 
вени по-необходимите неща, а онова, което 
било излишно, било оставено извън край 
другия окоп (около) града. Понеже вече ie- 
лият град де заселен, а крепостта била при- 
готвена за това, за да ни спаси при голяма 
опасност. |запазвало се| 2? Но варварите, като 
загубили мнозина от своите и били посра- 
мени, през нощта си отишли, като се страху- 
вали OT съмването; а аз с пукването на 30- 
para изведох войската, за да воювам. Аз 
разполагах тогава с малко повече от сто 
конници и над триста прашници и стрелци. 
Понеже варвариге ги нямаше никъде, аз из- 
върших необходимото за случая, възстаноня- 
вайки старата стена и обучавайки своите, за 
да се приготвя добре за военни действия. 
Едновременно с това аз изпратих бързо ве- 
стители при вашите привърженици, като ги 
виках при себе си, за да обмисля за всички 
неща. | Но боейки ce, да не би пак с голяма 
сила да при... И да не дойдат с голяма 
войска. Като бе свикано събранието, a3 то- 
гава казах това... Какво казах аз тогава, 
когато дойдоха отвсякъде и се състоя съ- 
брание Ha иървенците, (а именно): към кои 
господари подобава повече да се обърнем и 
при коп от тях, като отидем, да се опитаме 
да получим някаква полза, и какво трябва да 
се направи, и всичко друго, KOCTO аз казах 
тогава и което ценя повече от всичко, би 
било твърде дълго да го разказвам подред. 
Било че никога не бяха Вкусили от импера- 
торското благоразположение и не уважаваха 
елинските обичаи, а преди всичко се стре- 
мяха към независимост, било за това, че бяха 
съседи на този, който царуваше на север от 
Дунава? и който заедно с това беше силен 

1 Според Васильевский, пос. съч., стр. 428, пол „Климати“, трябва да разбираме малко укрепено градче 
в Североизточна България на p. Дукав. Фр. Вестберг, Записка готского топарха, стр. 118, смята, че с „Кли- 
мати“ е била означавана област, която се е намирала в Кримския полуостров между Херсонската и Керченска 
област. 2 Тази дума e вмъкната в текста от самия автор. з Според Вестдерг, пос. съч., стр. 128, под 
израза „този, който царуваше на север от Дунава“ трябва да разбираме киевския княз Светослав. Според 
Левченко, пос. съч., стр. 71 — 72, в случай се касае не за киевския княз Светослав, a за българския nap Самуил. 



охе” noA xoi Óvváue пати лобода, 0801 

те торс ди? 10 лоой oyw отор ойх dünodu- 

qiépovrec, дейно” ка олеоаода ко! лаоадосео 

офас £evíÜsvro, кви? та тоюбла лоабы» хоп TAY- 

vec Флеррроато. Ка дле», Гра rà травсква 

сод боі, xo дубтиуо» abrQ «с «бит dv ид ота 

ак. Ко, ós Óvvaróv iv poazet Aóym ла’ оъиле- 

oárac abu, éxeivos ин» патос иа Мот METOV то 

лойуиа Фоубато, Зио ё туу тат Адурийтсо» 

ozir а ис douéroc ласо» #дото, ха! лооз6йуие 

иа! oaxpace(av бА, Ву te уй vj абтов лоооддонс 

£xerelove ixovàc ддеопаато (p. p. 503—504). 
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с голямата (си) войска и се гордееше със 

силата си в сраженията, техните собствени 

нрави не се отличаваха от тамошните обичаи. 

Те решиха да сключат мир с тях и да им 

се предадат, и заедно всички решиха, че и 

аз трябва да направя същото. И така, за да 

останат нашите владения запазени, аз се OT- 

правих и бях приет от него по най-добър 

начин, колкотс някой би могъл да пожелае. 

По възможност в кратък разговор аз се спо- 

разумях с него за всичко и той сметна това 

по-важно повече от всичко, на драго сърце 

ми даде отново цялата власт над Климатите 

и присъедини към това цила област, а освен 

това ME подари значителни ежегодни доходи 

в своята земя. 



XXVII. ЧУДЕСА НА CB. ДИМИТРИЙ СОЛУНСКИ 

Във Византия е бил много разпространен култът на Димитрий Солунски, който за- 

гинал мъченически през 303 г. Загова непрекъснато са били съставяни сбирки от легенди 

около неговата личност и чудесата, които вършел за защита на Солун при различни слу- 

чаи, когато градът е бил излаган на оласност.! 
Тук ние даваме извадки от книга Ш на Чудесата на Димитрий Солунски, която, както 

и първите две книги, е сборник от поучителни слова. Но тя е съставена много по-късно и 
няма пряка връзка със събитията, които се разказват в тях, Тази книга е написана OT 

анонимен автор, за когото не се знае нищо. Но фактът, че той споменава за превземането 

на Солун от арабите през 904 г. като събитие, станало „преди много години“, HO за което 

още има „спомен“, показва, че ще е живял през втората половина на Х в. 

В книга Ш от „Чудесата“ са интересни сведенията за разпространението на култа към 

Димитрий Солунски в Тракия и Македония, както и разказът за положението на града, KO- 

raro бил превзет от арабите. 

РЪКОПИС: Р-сод. Paris., ойт Mazarin. 1017 (XII s.) 

ИЗДАНИЯ: Acta Sanctorum, Осорег IV, p. 190—197 —Migne, P.Gr, CXVI, col. 1383—1388. -- 

A. Tougard, De l'histoire profane daas les Actes grecs des Bollandistes, Paris, 1874, p. 204 (извадки). 

КНИЖНИНА: Ф. Баришин, Чула Димитрија Солунског као историски извори. Српска академија Hayxa. Е } { р | 

Посебна издава, књ. CCXIX, Византологиые 

MIRACULA SANCTI DEMETRII 
(LIBER Ш) 

1. Sancius Demetrius іп Thracia Macedonia- 
que colitur 

П, 219. Арно us Éxepoz aoten ths Dgravo 
éfooucóuevos, xci обтос тобто tors дрйайиоте 
xal поодоаиЕу 2 двоолеід тф ueydÀo Aave- 
т, и дир Ó uiv 700$ óÓowtopíov ijv вбтоелис 
oig дё оратов ngos ров iv vào туи óÓoutopicr 
Ос иохоф", Ос Óvozsor ка табта леб wb TUg- 

долтоута длтубоғоо». "О дё, ALP в? xai zis дно. 
Glous днотойс лаоотедӣ та vis оболо мо 
об лавой Бос вйоцоо uot rov. ботобиетот at- 
об», róv uéyay dyujtowor, @алтеми tis Им дис 

1 Вж. Гръцки извори за Българската 
вадки от първите две книги на Чудесата. 

и институт, кнь. 2, Београд, 1933, стр. 20, 

ЧУДЕСА НА СВЕТИ ДИМИТРИЙ 

СОЛУНСКИ 

1. Култът на csemu Димитрий в Тракия 
и Македония 

Ц, 219. Един друг мъж, родом от Адриа- 
нопол, също сляп, намислил да прибегне до 
великия [мъченик] за лечение и бил готов за 
път. Роднините на този мъж го разубежда- 
вали (като му казвали], че пътят е дълъг и 
труден, особено за пешеходец и сляп човек. 
А той отговарял: „Дори и две години да 
продължи пътуването ми, няма да се спра, 
докато не намеря търсения лекар, великия 
Димитрий.“ Той гръгнал на път, вървял цели 

история, T. Ш, стр. 38 и сл. където са дадени H3- 



2 Mirzcula Sancti Demetrii — Чудесата на св. Димитрий Солунски 

, + Е] 0^ £e е ГА * ем ` $ 

уђе. добио» tic Čas ђиѓоас̧ био, торд лоді A- 

Неос леилдофиетос, Diaróuevoc пооохоойат totc 

Aldo, похуй доюойодафсот, xai лод? ди Фёда» 

tòr xduaxov (р. 191 B-C). 

2. De Thessalonica ab Arabis capta et de 

Scytharum incursionibus ín regione Thessalo- 
nicae factis 

Ш, 222. " Ezeoor, © xagórtsz, t&v тоб Meyazo- 

Horvgos тєоаотіо»" Аро” Éoyouo vv sionuévcor 

гуа ойи Фато" nws uiv ij OecoaAorxi zod- 

vou; soAlAois zpóregov бло тб» тў ÓobAns áho 

тента» тӯ '"Aydo xai uayaigas Фоуоу #рбувто, 

уто tà охйлтоа бёлоутос, хошаоп 075 айтоз 

uóvos длойртов ёліотитш, Атон, паде» та 
тоабта, ко обто дй тас пиетбоас биаотав yevé- 
сдо Фюкотоинойивтос, СЖ тв лете  ÓnAovol 

 уоафаі, xai f rug. бафрвогса ёт хой vër та 

&uovuflávra. прикабта éuxpaygósi. Koavabrór oiv 

три хо’ тўс айбоваж Фодосло?б тре Trairu 

vc ѓарб» Восиномутес segre Prexew, ко іотооіас 
ту ÉxactayóU: таб», xal ОИ apos а?то то œn- 
qópov relvovtez 10 dua три ее твое rob napre- 

giov àvjecar. 

223. Аш длелео ata ду тоте та Téucri) див 
sra тобто Фу rà Фетайха, dro из, @умоо- 
voz aPtOis лодтвоот xal ойло) тейваиятос, хадес)- 
ойто спуодилоо®», лойбя пи тоба, riy Фра làa- 
góc, tjr леовойр" свизбе к тр ёш идуу поле 
rò седеше" Рлофайко” иа паст. == -— —— 

294. Ка ó Амон, обута uot, ног, 6 
лотос xal xapdà тф гихаотў vov бор ядр zate- 
зсосто. Хагове дудоофоо ки paobagot тойв Pe- 

Геос пудралобоатто нас óuoy o песет 
таќ но vor ó onxóc Вес ка Феста пос! 
лотето та Кой ха? РЕордврета xay uiv то 
бего” дЕилаооъ” отунлос, «Е ÉAtoy vv rozi- 

идти» вхиодофиетов, xat oixrov аб дарит ma- 
purocusv, àAÀa us i оне ofuau леоделотосто 
&xxAuyoíav, Baofüon» ох? ибро”  senoUórcoY, 

22000 Oe, лаодей даолаобтрчи xeoolv. СО дг, 
xal удо rà avroð dvs£coeória xoíuare, e(aoe tiw 
rocrov xAgporouta» Вооваокйс длоудоаліас леѓдау 

AaBeiy: — — — 

296. “Ос оўу дё и! Aiáqugov xal abro) tæv 
yov yévawtan абре ёартобс̧ Osocalovixuc 

митрий Солунски в Солун, където получил изцеление. 
Солун в 904 г.  ? T. е. Лъв VI Мъдри. . 

1 В следните редове иа разказа се съобщава, че 

два дена, като жалко бродел с несигурни 

стъпки, без да ще се удрял о камъните, чес- 

то падал и теглел наистина голяма мъка.! 

2. Солун превзет от арабите. Нападения 
на „скити“ край Солун 

HI, 222. O присъствуващи, ще ви разкажа 

и друго чудо Ea великомъченика, може би 

не по-незначително от споменатите. Други 

писания разкриват изцяло, а и споменът, кой- 

то е стигнал до наши дни, възпява тогаваш- 

ните събития, именно как преди много годи- 

ни е бил превзет Солун от децата на роби- 

нята Агар? и станал жертва на меча по вре- 

мето, когато Лъв? държал скиптъра, по не- 

изречени решения, които само TH, господи, 

знаеш. Ти пренебрегна тези неща и допусна 

всичко да стане така поради нашите грехове. 
Прочее точно по времето на завладяването 

някой италийци, които били тръгнали от 

своята страна, за да се помолят и да разгле- 

дат храмовете навсякъде, насочвайки се имен- 

го към този животворен паметник, вървели 

известно време по пътя, който водел право 

към храма на мъченика. 
293. Когато преминали тесалийските тес- 

ники, забелязали да върви с тях един мъж, 

който им бил непознат H когото не били 

виждали дотогава. Той Ойл със светла 

коса, с приветливо лице и C почтена осанка 

и още с вида си показвал, че е много свет и 

благ. —. — 
294. Мъченикът казал: „Моята родина 

погива и e вече осъдена ст всеобщия съд- 

ник. Унишожителни и варварски ръце заро- 
много земляци. Моят храм се облива 

от кръвта на съплеменниците ми. [Dap- 

papHTe| тъпчет светите неща със скверни 

и нечисти нозе, без да ги зачитат за нещо. 

Аз непрекъснато умолявах бога, като го при- 

зовавах да се смили над нещастниците и MO- 
лех отново да покаже милосърдие, а не да 
позволява пърквата, която е укрепил със 
своята кръв, да бъде погубвана от ръцете 
на варварите, уповаващи се само на силата 

си, а не на бога. А той, защото решенията 
му са неведоми, позволи наследието му да 
изпита варварското безчовечие.“ . - -—— — 

226. Прочее, за да не станат и те плячка 
на враговете, |пътниците| се оттеглили нада- 

болният бил пренесен по чудесен начин в храма на Ди- 
? Сиреч агаряните. Тук става дума 

.^ Загатва ce за храма на Димитрий Солунски в Солун. 
за превземането на 

5 Tå 
ии — „Тесалийските теснини“ в Североизточна Тесалия под p. Пиней (Саламврия). В античността там се Ha- 

мирала станцията Stenas по пътя от Солун към Лариса и Атина. Вж. Miller, Itineraria Romana, p. 972. 
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длауаудитес. — — — Ес atv 0Ё thv faousóov- 
сау йраудёртес, доа ve афтоїс siÓov Oweot negn- 
уобъто, xai туу roo Маотооос ёлі vj латов ovu- 
ладаа” — — — обтов xal убо, 04 ug дис 
z£o(BoAog xal отефрбс, тас vOv dAgugolor Ххбдоу 
Ku xai уби inéya бомас, vv duayov афтоїс ènt- 
гай (а деда», xal à»crépav тўу ватой тўс xei 
vov бое» дладооийс (рр. 192 Е —193 В; 
198 C — 194 D). 
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леч от Солун, — — — Когато стигнали в 
столицата, те разправили, каквото видели с 
очите си, за съчувствието на мъченика към 
родината My. — — — Защото той; като ня- 
каква непоколебима и твърда преграда oT- 
блъсва и досега нападенията на дивите ски- 
TH, като им противопоставя като стена своя- 
та непобедима десница и запазва своята ро- 
дика извън техните нападения. | 

1 Издателят Bye, АА SS, October УП, рр. 194—195. смята, че тук се говори за маджарите, койтс през 
984 и 943 г. нападнали Византийската империя. По-правдопопобно изглежда, че с името „скити“ тук са означавани 
българите, които са правили, както е известно, чести нападения по посока към 

zantinoturcica, Il, p. 280. Според Б. Ферјанчић, O 
Солун. Cpe. Моғатсѕік, By- 

унаду склависмане на Пелопонез за време Романа Лака- 
пина, Сриска акад. паука, Зборник радова, књ. Х1--1%, Виз. и-т, къ. 8. Београд, 1958, стр. 37--47, с името „скити“ 
но това време и по тия места били означавани южните славяни. 

39 Гръцки извори за българската история, V 



ХХУШ. СТИХОТВОРЕНИЕ OT АНОНИМЕН АВТОР 

Запазено е едно стихотворение от средата на X B, съставено от неизвестен автор H 

посветено на стратега Лъв Катакалон. Някои смятат за негов автор патриций Лъв Философ. 

В него са споменати скитите-хуни, с които по всяка вероятност са означени българите. 

РЪКОПИС: Cod. palat. 367 (XIII s} 

ИЗДАНИЕ: Sp. Lampros : №о» ^Ellvouriwy XVI (1922), p. 53—54, 

E КНИЖНИНА : N. Валезси, Builetin de 1а section nistorique de L'Akadémie Roumaine, Xi (1924), эр. 27—23. .— 

Gy. MoravcsiR. Zur Benenuvag cer Ungarr, КСЗА 2 (1926—1933) 329. ет, Byzantinoturcica 1, p. 231. 

СТИХОТВОРЕНИЕ OT HEHSBE- 

CTEH ABTOP 
CARMEN ANONYMNI 

Eis отоатнуд" Катона, 

Фруђ» одной» ў ciónoéav phor 

б отгоодс siye Феттайб» отоатудатэ= 

"Quos ө:дңооо ado парти бр’ фо, 

Колахай» Óà лбо omotos ёудёот 

xol aŭo Ростов Kowetarrívov дволотот 

ой Pouavós фбс ёх оеду Ein: 

офодобс Évertoov под сфаук» varii. 

“Ос удо us “Azua vir Хкодбфу Of vro BERN 

Ёотухе бошоп отворот хаодгаз. 
+ ә 77 p e £X H 

Sy 5, Xáoorv йліңоте, xégðos ду xí Go: 

rórt cpogsÀDeir мей Laleiv имот. 

а пицот ed. 

дъщерята на Роман P Лакапин — Елена. > Роман Il, 

На стратега Катакалон 

Непобедимият стратег на тесалийците 

Имаше желязна душа и желязна природа. 

Все пак огънят размеква желязото, 

Но огънят на божествената любов, 

Огънят ва любовта към господаря Кон- 
стантин!, 

Чийто (син) Роман? бе светлина от луната 
Елена, 

вдъхновяваше (Катакалон)* смело да MOCH- 
ча неприятеля. 

С твърдостта на своя дух той ломеше 
като Акмон* 

стрелите на скитите -— хуви?. 
А ти, ненаситни Хароне, 
какво спечели тогава, 

\ По всяка вероятност тук става дума за император Константин УП Багренородни, който бил женен за 

син на Константин Багренородни и Елена. 3 Воена- 

чалникът Катакалон, комуто било посветено това стихотворение, не е идевтифициран. Предполага се, че той е 

имал някакво далечно сродство с прадядот 
Лариса or Самуил през 980—9 
nos, Bulletin de іа Section historique de l'Académie Roumaine ХІ (1924), р. 2. 

Очевидно е обаче, че тук има игра на думи, при което Катакалон e 

я герой Акмон. 
предпочел четенето йине” „наковалня“. 

сравнен с известния от гръцката митологи 

o на автора на Стратегикона, Катакалон Кевкамен, който отдранявал 

83 г. Cp. за това №. Bánescu, Un duc byzanün du XI s. Katakalon Kékaumé- 
1 Издателят Sp. Lambros e 

о Със „скити-хуни“ тук по всяка вероятност са 

означени българите. За това обозначение вж.: примери у Moravcsih, Byzantinoturcica, p. 234, 280. — Вдпезси, 

Op. C, р. 9, смята, че тук става дума за две отделни наименования —- скити и хуни: Ухбдоу, Сиртож, КОИТО 

той отъждествява с българите и унгарците. Към същото тълкуване се придържа и Moravcsik, Byzautinoturcica, 

p. 281. Обаче три реда по-долу в същото стихотворение се говори за разбивакето на скитите и не става дума 

за хуни. Липсата на съединителен съюз или запетая в израза Ухебат Ofrrov Вёл дава основание да се пред- 

голага, че тук се говори само за българите. 



Carmen anonymi — Стихотворение от неизвестен автор 307 

TAC oi. Ххбдас roénovreg éxqebyovoi се; че дойде и грабна най-храбрия ? 
Е uù удо Ае, návrac боди» Вофий со Нима ще re избягнат ония, 
л0000%хе téuvaw Оба yógrov Ñ gior... които прогониха скитите.! 

Защото ако не беше дошел, 
Tò Овпайб” фбс, идотис Ñ стойтийдтис, той шеше всички твоя плячка да стори, 
á КотахоЛоб», si лал ис вайлоо: косейки ги като трева или злак... 
Frouuóc доп zpoopaÀsv ёраутіоъс 
тособтоу рр лобдуцос čyðoðr sis udyr. Ако някой отново затръби, 

то слънцето, закрилникът и вождът на 

(pp. 53, 10—23; 54, 12—16) тесалийците 
Катакалон, е готов да срази неприятеля. 
Толкова сърцат беше в бой срещу 

враговете. 

t От контекста не е ясно кое сражение им: прег вил авторът. Към средата на X B. когато се датира 
това стихотворение, между Византия и България има мир. 



XXIX, СВИДАС, АЗБУЧНИК 

Под името Свидас е запазен един Словар, съставен през втората половина на Х в. 

За неговия автор не притежаваме биографически данни. Обикновено се приема, че Свидас 

се е наричал не самият автор, а това име било дадено метафорично на Словара, като на 

една добре подредена и полезна постройка (Хогда). | 

Като извори за Свидас са служили различни по-стари лексикографи и схолиасти (напр. 

Фотий, Хезихий) и много други антични и византийски автори (Приск, Менандър, Теофилакт 

Симоката и np.) Тези автори He са използувани в оригинал, а от различни извлечения — 

предимно от сборниците, съставени по заповед на Ковстантин Багренородни. 

Отделните статии в лексикона са подредени не по азбучен ред, а по произношение на 

буквите (г. e. антистойхическа система: а, В, y, д, Qt, & Dy #5 Th 5 D, xaa. 0O, Oy E 

В някои от статиите на Свидас ce съдържат незасвидетелствувани от други извори, 

„сведения за ранната българска история. Някои от тях обаче имат легендарен характер. 

РЪКОПИСИ: А--сой. Paris. gr. 2625- 2626 (XIL-XV s.). — V —cod. Vossianus gr. 2 Fol. bibl. Lugd. (XII s.). 

S—cod. cod. Vat. gr. 1296 (a. 1205) —В. -cod. Paris. gr. 2622 (XIII s.). — M-—cod. Venet. Marc. gr. 448 (ХШ s.). 

ИЗДАНИЯ: Suidae Lexicon graece et latipe ad fidem optimorum librorum exactum post Thomam Gaisfor- 

dum recensuit et annotatione critica instruxit G. Bernhardy, I-IV Halis et Brunsurigae 1884—1853. — А. Adler, 

Suidae Lexicon 1--Ү, Lipsiae 1928—1938. Дадените тук откъси са взети от последното издание. 

КНИЖНИНА: H. IT. Благоев, Крумовите закони, Си. на Юридическото дружество, V, 7—8, София 1905, 

стр. 318 и сл. -~ С. С. Бобчев, Крумови закони, Известия на Историческото дружество в София, П (1906), стр, 1- -29. — 

G. Kazarow, Die Gesetzgebung des bulgarischen Fürsten Krum, BZ XVI (1907), pp. 254—257. — Златарски, 

История, 1, 1, 164—170. — P. Maas; Der Titel des „Suidas“, BZ ХХІІ (1932), р. 1 sq. — F. Dólger, Der Titel des 

sog. Suidaslexicon, Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, philosoph.-lust. Abt. 1936 (VI), 

р. 15, а. L — H. Grégoire, Le titre de Lexique de „Suidas“. BZ H (1936), 774—783. — Gv. Moravcsik, Byzantino- 

turcica, 1, pp. 512 :515. 

SUIDAE СВИДАС 

LEXICON АЗБУЧНИК 

"АВавіс Хибдне, Xeótor. vios. отувуорато Авар. Скит, син на Севт, написал 

óà уопонойс тойв xaAovuívovs  Xxvüwoh xu така наречените „Скитски предсказания“, 

Pánov "Efoov? тоб лотамой xal Каћаоио? м „Сватбата на река Xe6poc*, „Очищения“, 

Фвоуо с» xataAoyád xoi "AnóALkoros Ирину cis  „Теогония“ в проза и „Пристигането на Апо- 

лон при хиперборейците“ в стихове. Той при- 

з Хиос) Уньбногс В. ВО “Ерго A Егооъ reil. 

+ Името Авар тук е предадено като егоним на аварите, За аварите вж. подробни посочвания у Morauvcsik, 

Syzantinoturcica, 1, рр. 70 —72; И, po. 51—23. 



Suidae Lexicon — Свидас, Азбучник 

г » и : X: 2 E А T ded > м. т 2 e 

Yasofooéov: &uuérocx. пие дЕ x ruw c 
Елада. тобто издодоровнетос Ófovóz, той zeto- 

А 2 \ E €yaa ^ Wu, ^ eyr А 

uévov бло тўс 22адоѕ néyo то» "Улвовоовао" 
Ур 256 Е отит du51j а Уно) &0091 дё aub лора той Алооо. 

тото“ xai louyógos ó  Oeolóyos Èr wp с то? 
РЈ 2 "T P4 ГА ` 

uéyav BaoíAgorv "Елгафво оти пелойта. puoi 
Ôè би доной ката nüoor тр" OFKOVUÉVNY YEVYOVÓTOS 

reler 0 “Алойдат uarrevouérou; СЕЙ xai 
ВаоВаосах то» ° Атако” дђноу Глёо zxávrcov суй 
лопасти. лоғођВетоиёуо» дё лой» дни noóz 
обто?е ко!" Afagw 2 Клвойвообп»" локовеътри Gquxéo- 
t 4 у У г. г, 1a Na. 2 рам Va Аторо матд пр у "Одрилгада. би tors °АВа- 
ос ог BotÀyogot ката ходтох подп» Прато" би 
oi "Айдоис opto ТЕ до" ХаВвантойс, ustuvdorat 
ysvoperot бло Вбр obxovrrüb» MEV тр" лоофкка- 
упр» йхтір, vy дё yogar дломлфтат ди то & 

^ 5,5 ~ ` 1 wg ^ 

dvayóosos тоў "Оиватоб ÓówuyAcO es vuvóuevov, xal 
vovuOr 08 л/ доз атофорог neo dr 40905 id, 
лобтєооу лоайасойс agr 3 роодо” achou то тб 

ávÜgc)uor véroz до дё бло трде дАзбивто 
то» деачфу rois л?днаоуоооз Pivéfoiiow x та 

длотоот дъзотажвоан дутор of тир &qoóor igas- 
тацєтоь икто отото, (60360 ка 01 .Nopayorgot 

^ $ ` ~ ? , 3 2 , 

&AaÜérvveg mous тоз `Ахатдо (Мазния  $vévovro 

(L p. 3, 23—4, 15). 

Вас ики. ди £v тў faod оо» тов Mi- 
Мон Готито drÓpsízsÀov райна уотовивифо” piw- 

я: а 2 РА ~ E ^f. > ~ # ити Е 

vxiiwès ? Iovotívov. тоб Вас ож. Ви o Твовейс 

Рдуитуооносу. & ofc враг Votato лациеу #2», 
бло Хейпоогт xvraoxsvaouévos. Ва пр ма ozoli 
фийатебита" лод). Enere ОЕ ёиеїок Фортоохдлов 
ёр пластове Сиро thr лей пообнетох (p.483, 
19—24). 

^ y ^ a r П 

БВоудувоог от oi Воййрати nof£aDigonr ci; 
^S Ра ? 2 ` 

ту" ото rv Afápor xal автрифеаватто атр 

xai 05 vPr лео ва ртис ör Pai ?Говоталотой 
~ *p, SEEN ipe " e "a 2.1.4 - ра B 4 

TOU (OTUHgTOv Пи Насву o CONEIS, O ТР IPR- 

зао» доу: xai ó abro; lovoraaavoz zet Kow- 

1 Григорий Богослов (828—390), цариградски патриарх през 380—381 г. 

стигнал в Елада от страна на скитите. Lis- 
вестна е от преданието неговата стрела, ко- 
гато летяла от Елада чак до хиперборейците- 
скити. А тя му била дадена от Аполон. За 
него споменава и Григорий Богослов! в епи- 
тафията на Василий Велики?. Разказват, че 
когато чума настанала по цялата земя, Апо- 
лон предсказал на допиталите се до него 
елини и варвари, че атиняните трябва да се 
молят за всички. Когато при тях дошли пра- 
теници на много народи, разказват, че и Авар 
дошел като пратеник на хиперборейците око: 
ло третата олимпиада. Българите унищожили 
напълно и без остатък аварите. Тези авари 
прогонили сабинорите?, преселници от племе- 
ната, живеещи покрай брега на океана, които 
напуснали страната си поради появилите се 
от разливането на океана изпарения и явява- 
ването на много грифони. А за тях се каз- 
вало, че няма да се укротят, преди да изядат 
човешкия род. Затова, гонени от тези злини, 
те се нахвърлили върху съседите си. И no- 
Hexe нападателите били по-силни, тези, които 
били нападнати, напуснали страната си, така 
че прогонените сарагури? отишли при хуни- 
те акацири?. 

Базилика. В базиликата зад милио- 
на: имало позлатена статуя на узурпатора 
Юстин па колене# Там бил и ексамонът? до 
времето на император Ираклий. Там Тервел 
държал реч пред народа. В тези места има- 
ло и един голям слон, който бил издигнат 
от Север! Там се намирало също и голя- 
мо помещение за стражата. На същото мяс- 
то стоял и един майстор на сребърни изде- 
лия, който продавал стоката си на фалшиви 
везни. 

Българи. На българите се харесала 
носията на аварите; те заменили своите дре- 
хи с техните и досега ходят така облечени. 
При император Юстиниан Ринотмет!! Тервел, 
предводителят на българите, бил на върха на 
благополучието. И самият Юстиниан и Кон- 

? Василий Велики, епископ на 

Кесария Кападокийска (370—378), сдин от най-видните представители на ғръцката патристическа литература, 
# Сабинори 
графски носочвания за тях вж. y Могаосв!к, op. cit, П, pp. 262—263. 
V в. живеело в областите около Кавказ. Вж. посочвания y Moraucsik, op. cit. Il, p. 267. 

- или сабири — хунско племе, което през V--VI в. живесло в степите северно от Кавказ. Buo- 
4 Сарагури — тюркско племе, което в 

5 Акацири — хунско 
племе, което около V в. ce явява по средното течение на Волга. Вж. Moravcsik, op. cit. П, pp. 58—59. С 
името Базилика тук сс означава едно от южните помещения Ha Хризотриклиния. част от големия дворец в Ца- 
риград. 7 Милион — куполна постройка на площада Августейон в Цариград, която служела като изходен 
пункт на военния път Белград—Цариграл. 8 Юстин П — византийски император (565—978). я Ексамон 
(examen modii) точна мярка за един Modul (модият се равнявал на около 8,75 литри). По заповед на император 
Валентиниан (364—375) били уеднаквени и проверени мерките и теглилките в цялата империя. На централния 
площад пред двореца в Цариград били изобразени две медни ръце с един модий между тях, за да напомнят, че 
ония, които не мерили точно, били наказвани с отсичане на ръцете. Вж. Du Cange, Glossarium, s. v. examen. — 
Срв. Janin, Constantinople byzantine, p. 108. 10 Север — римски император. 1 Юстиниан П Ринотмет 
(085-- 095 n 705—711). 



310 

отоутї»ос, 6 “Ноахйвот fios, блдфодо: тобтф oar 

три удо боліда, ij» siyev ду лодёнф, блиат ёдт 

ив zal rj» ватой udonya, В ѓуођто imi тоб ta- 

zov, xal fos o6 ѓохёлаоєу дифдтвоа, хорицата ÈVE- 

10де. хо то дбоо Èr тў ул даоектейав uéyo: тот 

явойто" xal віс Брос пой! ongi otita вее, 

za boua nkýoas yovooð ха! доувооъ toic otpa- 

иотас бот, viv uiv дебо” догоо лоб», 

тр? 08 ад» доутоіот. би торс Ардос хатахоа- 

тос йоду” Пфетой» ої attol Воблуаоо. пошто 

02 Коён robo тб” °АВаоо” abyuaAdwovc лӧдеу 

оъъівте би àndAsto 6 йоҳюр фибу xal то Вудс 

Giov; xci длехойдпоа», би ёллңдоуау ai хот97- 

Аңла» xaGrgyogt(at xal длодноа» rovc ávrÓgetorégovc 

кой poonuwrtégovs, та ої duo xal of хћёлъш 

хорово rois когов éyérvovro, «та ў uéÜw m 

дъъбвутос удо той olvov лазес Pyévorro иёдосог 

sita ў дооодожа, slra ý поаушоте пфотес yàg 

éyívor:o ёилоооь xoi dAAnAovs Óoobutvot. xui 1 

ahea диб» пе” Ex тобта» ô 0 табта Яхой- 

сас ceovexaAécaro тойс BovAyágove лфтас xoi Öre- 
táfato vouoðerðr Ва’ ис катпуооцот uvós, ий 
áxovécóc noóteoor Ñ дейес ето] xal ву 
опхофаутб» вбосдцоста xal увъддивуос, ешовютко. 

uxób cést uvl хдёлтоуи  ивтадобиш тоофйе“ 
й táya тобто зодиб» ис дуивъбодко. маў тоб мАвлтот 
иёу опухій” xà омЕАу, rovc ÓÈ дилд уас лаута 

обфош čxélevos тф д айобут rart p 

блАбс бор, Ча up  u)ráoxea» ато, СО 
` y т » z 4 Е M r 14 с 

uy к abu aoróv додае Ñ taze дпивъвойо 0 
ий ойто ло». той 08 Afdos лфтаѕ, Фе Aé- 
дехта, доду” прое» (l, p. 483 19--484, 12). 

Adáxe&es ot "р НатОтажйо дубине (Il, p. 
2, 13). 

Xóvrca— лаод DovAyáocw of кувлти (4 1V 
pp. 814, 10). 

Suidae Lexicon — Свидас, Азбучник 

стантин/ синът на Ираклий, били негови Aa- 
нъкоплатци. Той поставял обърнат щита си, 
който носел във време на война, и своя кам- 
шик, с който шибал коня си, и слагал пари, 
докато покрие и единия, и другия. Простирал 
копието си на земята и до краищата му и 
на голям куп натрупвал копринени дрехи. 
Като напълвал сандъчета със златни и сре- 
бърни пари, раздавал ги на войниците, пръс- 
кайки с дясната си ръка злато, а с лявата 
сребро. Същите тези българи унищожили 
напълно аварите. Крум запитал пленниците 
авари: „От какво мислите, че загина вашият 
предводител и целият ви народ?“ А те от- 
говорили: „Понеже взаимните клевети се ум- 
ножиха и погубиха по смелите и по-умните; 
и още понеже насилниците и крадците ста- 
наха съюзници на съдиите; също така и 
пиянството. Тъй като виното се увеличаваше, 
всички станаха гияници; освен това подкуп- 
ничеството, също и търговията. Защото всич- 
ки станаха търговци и се мамеха помежду 

си. И от това произлезе нашата гибел.“ А 
той, като чул думите им, свикал всички бъл- 
гари и им заповядал, като издал следните 
закони: Ако някой обвини другиго, да не 
бъде слушан, преди да бъде вързан и раз- 
питан. И ако се окаже, ue той клевети илъ- 
же, да бъде убит. Не се позволява да се 
дава храна на онзи, който краде. Или ако 
някой би се осмелил да направи това, имо- 
тите да му бъдат отнети. Заповядал също 
да ce строшават краката на крадците и всич- 
ки лозя да се изкоренят. На всеки, който 
проси, да не се давг малко, но да бъде |дос- 
татъчно! задоводен, за да не изпадне пак в 
нужда; или пък, който не постъпи така, ще 
му бъдат отнети имотите? Както бе казано, 
българите унищожили всички авари. 

Даки -- наричани сега печенези. 
Хонза, така се наричат у българите 

крадците. 

1 Константин Ш, син ва Ираклий, управлявал само три месеца през 641 г. Авторъз навярно има пред вид 
Константин IV (668—685), но и той не е съвременник па Террел. Златарски, История, 1, 1, стр. 170, смята текста 
на Свидас за неточен. Мз. Дуйчев, Проучвания върху българското средновековие, СбБАН, XI. 1. 
изтъква, че и двамата императори били данвици на българския хан. 

(1949), стр. 9, 
2 Според Д. Благоев, Из миналото на 

българсквя народ, „Нове време“, 11, 6 (1898), стр. 693, това сведение свидетелствува за установяването на фео- 

Hanna отношения в България. Срв. Л. Иончев, Някои въпроси относно Крумовото законодатегство, ИИБИ, VI 

(1956), стр. 635. 



ХХХ. СТРАБОНОВ ЕПИТОМАТОР 

Неизвестен автор, познат под името Страбонов епитоматор, който живял вероятно през 

втората половина на X в., направил съкращение на Географията на Страбон. На места той 

вмъквал и свои добавки, отразяващи факти от съвременната нему епоха. Между другото 

той дава едно ценно сведение за поселването на славяните в Гърция и Македония. 

РЪКОПИСИ: Cod. Parisiensis 571. 

ИЗДАНИЯ: C. Müller, Geographi graeci minores, Paris, 1882, p. 574. Преводът е направен по това издание 

КНИЖНИНА: Г, Niederle, Slovanské starožitnosti, II, 1, Praha, 1906, p. 400—457. — A. Л. Zuzvvgróz, Ot XÀo- 

Вог èv ЕЩад, Ашепа, 1945. Уз. П. Kvgiaxióov, Ог Nido: iv Педолозубво, But. Melite VÍ, àv Osocaiovíx, 

1947. — P.Charanis, On the Question oi the Slavonic Settlements in Greece during the Middle Ages, Byzatntino- 

slavica X (1949), p. 254—258. — ВИИНУ, 1, 1955, стр. 295. 

STRABONIS GEOGRAPHICORUM СТРАБОНОВ ЕПИТОМАТОР 
EPITOME 

De Slavis Graeciam | Macedoniamque inco- Славяни обитават Гърция и Македония 
lenibus 

Kai эу 08 лбооу "Huugor ха лада А сега прочее скитите: славяни обитават 
оуєдо» xoi lieionovrgoor xai Mawsüovíar Ми целия Епир, почти (цяла) Елада, Пелопонес? 

Хъойдво: звиозта (p. 974), и Македония. d 

1 Славяните биват назовавани скиси от византийските автори. За подробности вж. М. Рајковиђ, О no- 
реклу Томе, вође устанка 821-—823, Зборник радова Виз. Инст. 2, стр. 36—37. ? Общо за наличието на 

славянски поселища в гръцките земи вж. сведенията, посочени y А.А, Васильев, Славяне в Греции, BBp. V 
(1898), стр. 626—870. — M. Vasmer, Die Slaven in Griechenland, Berlin, 1941, p. 17, 18. 



XXXL ЖИТИЕ НА МИХАИЛ МАЛЕИН 

ОТ МОНАХА ТЕОФАН 

Михаил Малеин (894—961) произхождал от видно византийско семейство от Харсиан, 

Кападокия. Той бил игумен на два манастира във Витиния и Пафлагония и ce прочул с 

монашеските си добродетели. 

Житието на Михаил Малеин било написано от монаха Теофав, негов ученик, който 

проживял със светеца около четиридесет години. В него има интересно сведение за едно 

сражение между българи и визактийци по време на побелокосвите войни на българския 

цар Симеон. 

РЪКОПИСИ: L-—Cod. Athous Laurae 455 [1 79] (ХИВ) 

ИЗДАНИЯ : Г. Petit, Vie de Saint Michel Maleinos, Revue de lOrient Chrétien, УП (1902), pp, 549—968. 

КНИЖНИНА: L. Petit, op. cit, pp. 543—548 (с посочена книжнина). — Могвися в, Byzantinoturcica, 1, 972. 

"VITA MICHAELIS MALEINI 
AUCTORE THEOPHANO 

MONACHO 

Romani а Bulgaris vincuntur 

20. “Нура хола Вокдуйоо» ó фоцаїхдѕ orga- 
ròs Екол ето ёр тос  yoóvots AKoworaritvoo те 

ха} Хек та» Ваойегоуто» xal y «aU runs obxov- 
пб ÓwexAorveito те xal ородофс ётаойоогто, &yé- 

peró пс mosofeía лодс tòr боо” лара тоор qu 

доб» дудоб», младото" ёуделеудх подс то 

ди беоб то TELOS той Gryxootovuérov подвох UG- 

ети, Ос xal дй rip то’ ларахадойто»  aiioon 

лобс то» ибуау ёя&тор дйуфуа ünoóvodusroc, EÑ- 

0681 iv uig охъдоолаѓоу xol ддотцофс йлохдоб- 
uevoc rob дё тд daogsiv ecis афто» Ехоттос viv 
altlar nvrÜüarouívov тот бдеоиф», идис ёёеїле 
то Qeaüér. Fquos Öè, óc во Ev wm medlo 

ЖИТИЕ НА МИХАИЛ МАЛЕИН 

ОТ МОНАХА ТЕОФАН 

Впзантийни биват победени от българи 

20. Когато ромейската войска вдигнала 

оръжие срещу българите ло време на цару- 

ването на Константин и Зоя! и големи сму- 

тове разклашали нашата империя, при пре- 

подобния пристигнало едно пратеничество от 

някои боголюбиви мъже, който упорито на- 

стоявали да научат за края, който бог щял 

да изпрати Ba избухналата война. А той по- 

ради сана на онези, които го молели, се вдъл- 

бочил в онзи велик подвиг. След това бил 

намерен скръбен и жално проливащ сълзи. 

Когато пратеникът се осмелил да го запита 

за причината на воплите му, той едва изре- 

къл видяното. Казал, че се бил намерил в 

: Зоя Карбонопсина, четвърта жена на Лъв Vi и майка на Константин VH Багренородни, била регентка 

между 914 и 920 г. Следователно сражението, за което става дума в текста, трябва да се постави между тези 

две дати. To ще да е боят при Ахелой, който е станал на 20 август 917 г. и се е развил действително в Помо- 

рийското поле. Издателят на житието обаче отбелязва, че годината 917 не отговаря на другите дати от живота 

на светията, така както те могат да се доловят от разказа на неговия житиеписед. Но ако въпросното сражение 

се постави например в 923 г. по време ва победоносния поход на Симеон в Източна Тракия в Цариград, To TO- 

гава Зоя вече не е била регентка. Вж. Petit, La vie de Saint Michel Матов, pp. 589 590. За събитията около 

Ахелойската битка срв. Златарски, История, 1, 2, стр. 385. 



Vita Michaelis Maleini — Житие na Михаил Maaeru 

usyáAg, év © xoi дропива па дбо Даб» 
деъхофоооћутоу TE к —usAaveuuovovvtow» | totáue- 
за xauósiv, toiÇovta rovc бдбутас xal катают 
étaprvóueva, 88 бу xóysc до лациеувдес dnoAvósrva:, 
Aevxór TE «ai uéAava обтсо дё tóv uéAova нотафаут 
tòr Aevxov, cóc. unà» бос та» éxsivov алой си, 
cagxán" ту дё öylav дорообо» офодобс, Ved- 
gaco пай» ёх Ósvrípov dvóoac дбо gofsoob rj) 
едва za то ивуёда PxmnANxvove, тот uiv Авом) 
ото» леоВер тиебно», то» дё uézava, ВЕ Ехатбоор 
uégove флоотайбутас отоовуйтби dAÀjAOvC xata то 
Lécov éx&ívov тоб stsÓÍov, xal обто тду иёата sic 
уйу xarapaAsiv тду Aevxór, Og Óoxciv атласа» ĉa- 
daAeóscUn. тобтрр xol Вот» ддибуш  i£aíotov. „бд 
xal ywcd)oxur бийс“ quot, ,foóAoun, ивуййзр ка! 
rayon» боуђу то? 908 лодс пийс Е охводав“. 
блго xol ната tv лобооцоо той Osoqóoov латодс 
да rác nuc» дийопас вуёуето (pp. 563, 28—— 564, 
15). | 

40 Грънки нзвори 22 българската история, V 
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една голяма равнина, B която се виждали да 
стоят една срещу друга войските на два на- 
рода, едните — облечени в бяло, а другите B 
черно. Като скърцали със зъби и се на- 
сочвали едни срещу други, те пуснали 
две огромни кучета, бяло и черно. А чер- 
ното така разкъсало бялото, че изобщо нищо 
не оставило от месата му. Тълпите били 
развълнувани силно и той отново, за втори 
път, видял двама мъже, страшни на види 
удивителни на ръст, единия облечен в бяла 
дреха, а другия — в черна Те били изпра- 
тени от едната и от другата страна да се пре- 
Оорят помежду си всред онова поле и чер- 
ният така повалил на земята белия, та ця- 
лата земя като че ли се разтресла и се чул 
грозен вик. „Ето защо, казал [светецът], HC- 
кам и вие да знаете, че наскоро велик божи 
гняв ще ce стовари над нас.“ Така и стана- 
ло според предсказанието на богоносния отец 
поради нашите грехове. 



ХХХІІ. ПОХВАЛНО СЛОВО HÀ ФОТИЙ ТЕСАЛИЙСКИ 

Фотий Тесалийски бил отшелник, който се подвизавал в Солун по времето на Васи- 

лий П (976—1025). Едно похвално слово за него е съставено от неизвестен автор в на- 

чалото на ХІ в. От изложението се вижда, че неговият автор не е добре запознат с исто- 

рическите събития. Така например той нарича Роман П, бащата на Василий Българоубиец, 

Лакапин, смесвайки го с Роман 1. 

В това похвално слово, което не е издадено изцяло, се съдържат някои общи данни 

за войните между Самуил и Василий 1. 

РЪКОПИС: Cod. Мозаи. sinod. bibl. 160 (s. XII—XIII) 

ИЗДАНИЯ: Арсений, Похвальное слово cB. Фотию Фессалийскому, Новгород 1897. — В. Васильевский, Один 

из греческих сборников Московской синолальной библиотеки, ЖМНПр., 248, 1886, стр. 96—102. Тук e използувано 

изданието на Василевски. 

КНИЖНИНА: Златарски, История, 1, 2, стр. 660, 685. — Krumbacher, GBL., р. 199, — Ed. Kurtz, BZ 7 

(1898), p. 481—485. — Моғаосзіс, Byzantinoturcica, 1, р. 

tion du monastère  thessalonicien. d'Acapniou, Echos 

тр. 286. 
D 

LAUDATIO РНОТИ 

THESSALONICENSIS 

1. De Thessalonica eiusque confiniis 

"Оде лобх порн’ ёда три той хадой бону 

хо! диалидфвитос метра тур дрести, Ос Ceo? véx- 

yov тоз хой ngog тр д0 тайтуз олебдем аоо- 

та оо. Фиби zat Овобадоинз &vÓor ris zgo- 

xuüüstouiíric тб» verax puul TOLEN ие Доу 

д2 rie uécov димвцивутв xai otov доотговони "те, 

бс Воодос tols ёиатвовидет подкого AQOS пу 

ávíoyoria тоу Плот "Auquroie те ха rois oror 

упбф» огринийтая ианебойоь лоо д6 ди ро»та, 

Нед xoi liouaíq xoi тате ше пласт néz- 

ог тб» Е) олоутідо», ai vOv. vr eóxAer ката 

стуоау Óvorexes тайтис об» Едо £v тол fioayv- 

ráro децувир yeyovos, Фо» лоу лей ти" дкооло- 

574—575. V. Grumel, 

ФОпеш, t, 34, 1931. — A. П. Каждан: BBp. XVI, 1952, 

Le fondateur et la date de fonda- 

ТОХВАЛНО СЛОВО HA ФОТИЙ 

ТЕСАЛИЙСКИ 

1. За Солун и неговите околности 

Той съзерцавал само същината на добро- 

TO H безкористно следвал само доброде- 

телта като истински син на бога, който се 

стремил най-добре чрез нея към бога. Разбира 

се, това продължило| и в Солун, който стои 

начело на тесалийските градове, а по-скоро. 

е разположен всред тях и обкръжен като 

царица с градовете от двете му страни: на 

изток C Амфиполис' и с редица съседни Ma- 

кедонски селища, а на запад -- с Пидна, 

Потидея? и всички други градове чак до Xe- 

леспонтските?, който сега вместо цветущи 

станаха злощастни. И тъй той пребивавал в 

този град в една прескромна обител, която 

1 Амфиполис се намирал близо до устието на p. Струма. ? Потидея се намирал на п-ов Касандра в Халкиди- 

ческия M-03, 3 Хелеспент {faxer Дзріанелите) се камира на изток, а не на запад от Солун, както смята авторът. 



Laudatio Photii Thessalonicensis — Похвално слово на Фотий Тесалийски 

Am бри, xai barOsc TÄS тбу лойтфу uias xe- 
хопоибуо, e óvónau тфу &y(cv дупоубоа» far- 
обу Косий re xal Лашотоб дедоипийто (p. 98, 
iol. 200). 

2. Bulgari Thessaliam чает 

TO ydg ти Мос» ZÓvoc, xarà те "Ponaiuor 
decor doyns xal rj» Ввтойф» nácar xol Ao- 
Абла» xaraóoauóv, лой с üywvias vp Вас 
та» Abcóvow Глоб” napa(uor. oie удо Пу лоо- 
cóÓovc &мет ёлі тд üváxtogov ğyeoðan ote wv 
дхбдътои ciÓevi vürv ёх тоб аблой уёроъс óÓov 
суде Вадфен, алауто»у вктдлос торе» óogvao- 
Астор xai ў & фе xontouíwor дуңАебс, Ў лос 
доза» тои’ длоуонёоу, oiyuaAooíac убио 
тў tò Óuógnor дђдєтобоцс xal xarà тоб стуувтобс 
Елазтотвайс то оъууєуёс, “Анго оби ён vend 
(гроб sixotcog 6 Baousbc nvoíav uiv Глиот дъ- 
rayayoy, ито дё ура orpatuotxi)y ovAAstáus- 
vos, vóAeuóv те Ovyxoorioac (oyvgór xal ysrvvolow 
ив Моушон ovrráéeoc xol uáymv оъстбоас xoa- 
vOtorórny, & t лауотооті xor'abró» еѓовАйови Pr- 
vov dqUa те Ваоваокйс åvruráčewe. тобтоп 0 
лой даут увуототов, влеблво cic дипусчо» SAgAóda 
xal tols 8180066 ОБИ olóc te ти ауте и, ovr- 
unxíuv боа" опа rhv фтов aoUowsrárgr te 
xai ducirora, rjv  zooosvyois дуо» сумотацотр" 
xal pooayíova тор фуду подс zapáratw dxaxayd- 
мстот ebrpenttovoav. Тур Orocalovixw» тойнт zi- 
талоқ im др xal фообоо» ғїув xal кота тб» 
доб» дорай с бонттноио», iv табти sóc Фост- 
га» оф» дудоб» xoi боо» дтофлето (p. 101, 
iol. 205). 

3. Basilius Bulgaroctonus conira Buigaros 
exercitum ducit 

Kal (ó duoc) ovrama(ps тобто xarà ty 
лодєшіор длароги. xal б uiv noas Фиттпойис, 
ó дё брег sxvrpoiug robo P»avi(ove дитиортоц. 

Oyè робу катайидастс vs дутіоовос xal móc 
тиэ башфу éxácrov sopevouévov та» ovorgaizovo- 

uévco 10) Воо, подв OsooaAor(znv ёлауўхе xa 
Фопос, ceqnuoóusvoc uiv xal паса тбу Ло» алб»- 
tor Ос atòs ths 10v Ваовдасо» блоуоіас хадок ётцс 
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се намирала горе около крепостта и била 
доста отдалечена от всякакъв досег с граж- 
даните, построена на името на светите без- 
сребърници лечители Козма и Дамиан. 

2. Българите опустошават Тесалия 

Мизийският народ въстанал срещу po- 
мейската власт. Опустошавайки цялата стра- 
на на тесалийците и на долопите,? той при- 
чивявал големи тревоги на авзонскияЗ импе- 
ратор. Нито приходите оттам можели да 
стигнат до императорския дворец, нито било 
безопасно за някой от неговия народ да 
тръгне на път за там. Всички бивали жестоко 
отвличани в плен, безпощадно избивави с 
меч или отвеждани в робска участ според 
закона на пленничеството, който отрича пле- 
менното родство и изправя сродник срещу 
сродник. Императорът, като отсъдил умест- 
но, че това не бива повече да се понася, съ- 
брал многохилядна конница и многохилядна 
пехотна войска и започнал силна и смела 
борба със значителна войска. След като се 
завързало ожесточено сражение, императорът 
излязъл срешу тях с цялата си войска, но 
се оказал по-слаб от варварските пълчища. 
Понеже ce повторило много пъти, императо- 
рът достигнал до голяма безизходност и ка- 
то Ee бил в състояние да се бори срещу 
враговете, потърсил друга бойна помощ, на- 
истина много по-царствена и по-добра, със- 
тояща се в молитвите на светците и пред- 
лагаща висока десница, неотразима в сраже- 
ние, И тъй той пристигнал в Солун, който 
бил за него крепост и сигурна опора срещу 
враговете... 

5. Поход на Bacuauü ПР срещу българите 

Също и Фотий тръгнал заедно с него, 
когато потеглил на поход срещу враговете. 
Те се борили срещу неприятелите -- еди- 
ният с оръжие за бой, а другият — с молит- 
вени слова. 

По-късно, когато въстанието било NOTY- 
шено и всеки от съратниците на императора 
се завърнал в страната си, и Фотий пристиг- 
нал в Солун, прославяк к от всички други 
като истински укротител на варварското бе- 
зумие. Това било засвидетелствувано и от 

> Тук става дума за похода на Самуил в Тесалия през 980 г. Вж. Златарски, История, 1, 2, стр. 680 — 
Osirogorsky, History, p. 268. ? Страната на древните долопи са намирала югозападно от Тесалия. 8 Авзони e арха- 
истично название на ромеите. 4 Златарски, История, I, 2, стр. 685—686, смята, че това сведение ce отнася 
към края на 989 или началото на 990 r., когато Василий ]! заминал за Солфя, за лг започне оттам военни дей- 
ствия срещу българите. 
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увебивтос, лооиаотидойиемос дЕ кої пада rov Во- 
ос o^ буо фуойцидтоит ибуоу, ФАР xat 
зофицаое Ё ос guow Клео ово! te тобтот 
xarà лодлеіо” доютр ко! деофйор том ĝuo- 
оу собоутоь ка дотри мей roig блёо TOW 

умопаифт абтоб хаийтоқ хо! лото xatapepiñ- 
ова: лаод Хротой то дутілађоу, 5 805 тата 
Agen, Ту govo opoayis &unsÓo? xoi ijj дю 
vpauuároy доуйоовафб»” той Вас ет бъбиатос 
глоойиатос. Ev 5 xa Baouuxd дооушатя menté- 
дети (p. 101—102, tol. 206—207). 

императора не само с неписани слова, HO H 
с грамота. Казват, че B нея той бил просла- 
вен поради големите си заслуги към държа- 
вата и боголюбието си, присъщи на онези, 
който спасяват със справедливостта и бла- 
гочестието си, и понеже чрез неговите жерт- 
ви и подвизи За християните бил сразен от 
Христа противникът. Такова беше съдържа- 

нието на грамота, която бе скрепена със зла- 

тен печат и с подписа на императора с чер- 
вени букви. В нея бяха изброени и царските 
дарове. 



XXXIIL ЙОАН ГЕОМЕТЪР 

Йоан Геометър (Кофи: Азта) е виден византийски поет от края на X в. Той 

произлизал от знатно семейство и получил добро образование. На младини бил протоспа- 

тарий, а по-късно приел монашеско звание и станал митрополит на Мелитене. От него са 

запазени много стихотворения, които издават голямо поетично дарование. Важни сведения 

за българската история съдържат стихотворенията, написани във връзка с борбите между 

България и Византия през последната четвърт на Х в. В тях е отразена тревогата в Цариград 

от успехите на Самуиловите българи. 

Йоан Геометър е съвременник на предадените от него събития, затова неговите сзе- 

дения заслужават доверие. 

РЪКОПИС: P — cod. Paris. er. 352 (s. X) 

ИЗДАНИЯ: Migne, РОВ CVI (1863) со. 901—1002. — H. Gregoire, Une €pigramme  gréco-biilgare, 
Byzantion IX (1934), p. 795-..799. 

КНИЖНИНА: В. Васильевский, Русско-византийские отрывки. П. К истории 976—986 годов. 2KMH: Ip. 

184 (1876), стр. 162—178. — А. Стоянов, Иван Геометър и византийската култура на негово време, Духовна кул- 

тура, кн. 27 (1925), стр. 196—202. — Krumbacher, GBL, p. 169, 731—727. - Златарски, История, I, 2, 675--676, 

682—085. — I7. Мутафчиев, Старият друм през Траянова врата, Сп. БАН, 55 (1937), стр. 43, 120. — B. Bermes- 

лиев, Д-р Никола C. Пиколо като класик филолог, ГСУИФФ, XXXVII, 3 (1941), стр. 48—49. — Scheidweiler, Stu- 

dien zu Johannes Geometres, BZ 45 (1902), p. 277—820. — П. О. Карышковский, К истории балканских войк 

Святослава, ВВр. 7 (1953), стр. 224—243. — Moravcsik, Byzantinoturcica, 1, p. 819—320. — M. B. Левченко, Iles- 

ный источник по вопросу русско-византийских отношений в X веке, BBp. IV (1901), стр. 67-—68. 

JOANNIS GEOMETRAE CARMINA ЙОАН ГЕОМЕТЪР, 
СТИХОТВОРЕНИЯ 

1. т seditionem По случай въстанието 

Ес пр’ ánóoraow. Пролей cera, о небо, дъжд от кърви! О 
Av, одоауё, oráAazov Oufoovs aiuárar въздух, покрий ce с печален прах. Разтвори 
"Айо, дледидуп névÜquov oxóroc се и пропадни земьо! Изсечи дърветата и 

“Н уй, хатаббудтт xol dymi ио, ги хвърли като (отрязани) къдри и като за- 
Kówov та дёудоо, ббро” oia Востобхотз, булиш лика си изцядо с черна одежда вме- 
“Oins стой идат" азы тўс ұй, сто със зелена, ридай!! Родствена кръв за- 
То 09» лодоолот бидлёсаоа, отбие. плашва най-напред целия Изток? и уви меч 
То спруе с uiv alua ласа» rjv “Eo разделя сродни племена и същества. Баща 

1 Тук авторът има пред вид бунтовете на едрите динати в Мала Азия Варда Склир и Варда Фока срещу 
Василий П, които с известни прекъсвания са продължили 13 години (976—988). Василий П след упорита борба 
накрая излязъл победител благодарение на военната помощ, която му изпратил киевският кияз Владимир. Срв. 
Ostrogorsky, History, p. 265--260. ? Под „Изток“ тук ce разбират малоазийските области Ha Византийската 
империя. 
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Нофто» иб, xol uepíQevoc Šigos кипи от гняв, готвейки смърт за децата CH, 

Та стифой, pedl zal убур te xal иёт. и син опетнява десница с убийство на баща 

Пейо uiv доу лодсофарр та» quiráteow си. Брат насочва меч, с горчива мъка, срещу 

Kal деа» лос латон ходо qoraor сърцето на брата си. Долу земята се гърчи, 

Alpe Е ко иадоюат, © лагооб лайотс! раздирана от трусове, а отгоре пламъците на 

> Arjo ддейфбс eic ддЕЙ Фо? косо мълниите изгарят самия прах. Градовете, хвър- 

"FI уў 9Е лойдо?е столарахде са тодиокс, ляйки и събаряйки на земята като коси кре- 

Като доуеттш, xal xepgavrer GE фдсуес постите на своята сила, горчиво ридаят като 

"Дойков абы Витваообе три кози. скърбящи девици. Синовете на Агар! тър- 

Нодас д2 брус de &ndAÍen 05 xóuas жествуват: градовете, които по-рано ни пла- 

Поос уй» Вадобо xal колволасауиетти, зцаха данъци, cera искат награда за убийст- 

доргобош zuxgór, ota. ление хоро. вата над нас и силно ликуват. Ето, това 

Oi тўс. Ауоо xgavotou' ав maiat лос именко става на Изток. 

Фобогс reAoboau таз zo udv rür фур А това, което става на Запад, кое слово 

Aroor шођоѓс xol xootíover néya. би ro предало? Множество скити? кръстос- 

Ка тата uiv др тати тод ті» "Eo. ват и обикалят западните области, като че 

Tà лобс Aúow дё, лотос Сто: #10706; ли са тяхна родина. Опустошават (ги) от ко- 

Уханивъ uiv аби лАтвос, Ос uiv латоба рен като земя, която ражда благородни H3- 

“атовув: те xai леошобуа хбхдах дънки от непобелими мъже с желязна при- 

“Ос viv ðè fAaorávovcar ввуви с xAáóovs рода. и мечът посича младенци, И докато 

°Дудобу бтоблио? xoi cibgoéav дог майката държи едни, врагът други й изтръг- 

Лодро» čxréuvovo, xoi foseáw yévu ва със силата на стрелите. Мощни по-рано 

Ерос нее xal тд uiv uuo EXEL, градове сега ca жалък прах. уви, виждайки 

Та дук дс #алаве vv ВеАбу» pig. стада от коне, там, където по-рано имаше 

AE Ôt хоста! лой пой, делту хорі. хора, как сега да спра сълзите си? Области 

‘ллотобфоес д8 105 пы’адудос тлотодфосв, и селища така се опожаряват, a ти град — 

Ofuoll Віёло» viv nc плобсоиш дахобет"; царица, средище на Византия, кажи ми в 

Хфош нёу ото) лърлодобрта ка! тото: каква участ си ми изпаднал? Град, който 

Хъ 9, я Вав/к тов Вебазтос вота, стоиш на първо място по бедствия, колко 

Поб uoi техно Вотпкас, ETE uot, лой, по-рано си тържествувал с Олагоденствие. 

Нойс xoxotc xoaroðou, rote моѓоїс бооу Не се ли тресеш всеки ден, не падат ли и 

Мифов то лов; Оё #дотр кайтибоат, ке ce ли рушат основите ти от трусове ? Не 
È Вадри пілте хо слаодоскти тобну видя ли елни OT издънките, пораснали в TBOH- 

O торс робтавс йумадси volo ос xAdÓovc, те пазви, да падат в сражение като плячка 

Tubs uiv паушоос ото «ез Ви цао на меча, O нещастие, OT ръцете Ha сродници, 

"Ex ovyyerðr лілтоутос, обио т0б пад! а други, спирайки дъха си, осъдени да жи- 

Том буті Даилоб» xoi койб" dvoxtóosv BEST вместо в блестящи и прекрасни палати 

Nicovc ёоџцоъс xal qágoyyac хо лёсс в пусти острови, бездни и скали. И покасят, 

Kou)évrag oixeiv, riv прот" ueroovuérovc; ако и да има толкова, уви, страдания (такава 

Ка! тафта, феб l лаохозтес (00 тбу ношто» е волята ти, Съднико !), никой не смекчава 

Гал ваз’, баста! про Ада xagótar каменното си сърце, никой не се помирява 

Обдис иайдодв, албудети t лАПООР, c ближния си и не пролива целебни и спаси- 

Каі дахопот yel фаонакст оетиоав. телни сълзи. Но помрачк се слънцето, скри 

"АУ Мос uiv вс oxÓroc иствотойфр", се светлината на луната, изгря нова звезда, 

Koi ts овйнуйс фёууос Ебалекобри, необикновено чудо на нова надежда, и неиз- 

Kai sxuvóz дотђо adua sorteos &ю» броими ca безразсъдствата и провиненията им. 

Ках» бдънфдви, тс ёи райииас Но, преблаго слово, погледни ме с милос- 

Аоуоцос сйдас, 0098 vOv EyxÀnudvov. тиво око, прекрати взаимно изтребителните 

САМ ету uoi Óctzov, ес", Дбуе, кланета, отвличане в плен, въстания, бягства, 

Хдр бина уопотди, лабоор 02лофддооқ гонения, насилия, смъртви наказания, присъ- 

Хоа, boung Ósculovc, ийуас, oráonuc, ОДИ: Зная, че ти се съжали над град Нине- 

1 Под синове на Агар се разбират арабите. Тук ctas: лума за борбите между Византия и египет- 

ските Фатимиди при управлевието на Василий Н. Срв. Ostrogorsky. History, р. 266-267. * Със „Запад“ ce 

означават свропейските владения на Визавтия. 3 Пос „скити“ тук се разбират българите. Използувайки вът- 

решните смутове през първото десегилстие от управлението на Василий l}, Самуил предприся редица нападения 

срешу Византия. За събитията вж. Васнльевский, Русско-византийские отрывки, стр. 176-—177. 

История, 1, 2, стр. 659—692. 

— Златарски, 

„щи: 
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Puys, дивия, йолаудт, жонд, хо. 
"Озтерас, ода, zat Muwsvü туу nóÀw, 
Ка! лад” /Авцойс ђиаотуибиг 
бъ» лошо” vào, iwer обу оиб». 
Хр идодоа «уф, Хоотб тайта ой nó. 
Bod, adus on, ur лаоар? ву, DAEnaw 
Кахб" apríosovc; ибуо УПО rivos позни с 

(col. 907 C—909 С). 

2. In liberorum vastationes 

Eis tas тб» page порлатат. 
Об Хинлбихд» лбо А "gno Bia 
Поде тр “Ефрат rb» ziovei ту» ^"Eoníoav. 
Гус тобто c&couol, тободе pabo doríprov 
Корфу dýkou идквис vH. Ti Хибдолх 
Мёифп патио бллота» rob; ovuudyovg 
Тиотта добэтас xal фо roiv colz 

В, Елис ; 

(col. 919 А) 

3. іп Bulgaros 

Eig tovs Воуйудронс. 
Кота Surp лой ovupágov;, эту дЕ 

Фи ос, 
Juweot0s Cüxes, огинахову плоду rob 

філос 
Хуцотдте xai исотебте, удда Boviydoow, 
Ка} окйлтой zal tò отвицо xal ти» тосфтос 
KAouret:e xal qogeite, xal фопчхідох 

(timyoor oríyov ёа) 
AMe:augiáost xol 58405 абубуас 
AMaxgois ovvéfs, xal zvo rohs лддас. 

сарї 08 nolÀai; бла xal тр Koniar. 
Ау» дрбутес Ónmovoysir, 
doírovs форер, roluüre но qooreiv ибуа, 

(col. 9319 B) 

1 Гр. Нивевия столица на Асирия. 
лите му се отличавали с разпуснатия 

означава вероятно заплахата от страна на българате. 

реди, които около 987 г. 

Разцветът 
CH живот, за който тук авторът намеква. 

* Тук авторът говори за грабежите на грузинските OT- 
подкрепили Василий П в борбата му срешу Варда Склир, но скоро след това се 
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вия' и че пощади прегрешилия народ. Защо- 
то твое стадо е той, купен с цената на твои- 
те кърви. Гвоя кошара съм и аз, Христе! 

Такива слова отправя към тебе твоят 
град, градът, който е твой. Ти, който виждаш, 
не отвръщай поглед от бездънните здини, 
Докога наистина ще бъдат мъките ни? 

2. За Иверийските грабежи 

Не скитски огън,” но Иверийско? насилие 
тласка сега Запада срещу Изтока. Това (08- 
начаваха) земетръсите, а Македонската земя 
показа блясъка на новоизгрели звезди“. Защо 
напразно укоряваш скитите, когато виждаш, 
че твоите приятели и съюзници? вършат съ- 
щите неща ? 

9. За българите 

Сега, тракийци, ще вземете скити? за 
съюзници срещу приятелите, които по-рано 
ви бяха съюзници“ срещу скитите. Ликувайте 
и тържествувайте, български племена! Обла- 
давайте и носете скиптри, венец, багреница 
и пурпур... Той ще смени одеждите ви, в 
дълъг ярем ще впримчи вратовете ви и в око- 
ви нозете BH. С много удари ще набраздим 
вашите гърбове и гърди, понеже сте изоста- 
вили труда и сте дръзнали да носите такива 
неща и да се гордеете с тях. 

на Ниневия се отнася към 9—7 в. пр. н. e. Hare- 
2 Със скитски огън тук се 

пръснали H започнали да ограбват малоазийските области n централната власт трябвало да се справи с тях. Васи- 
лий П тръгнал на поход срешу Грузия в 990 г. Вж. Васпльевский, Русско-византийские отрывки, стр. 173— 
174. -- Златарски, История 1, 2, стр. 686. Г През април 989 г. се появила комета, която според византий- 
ските автори предвещавала последвалите наскоро след това поражения на византийците от българите. През 
втората половина на 989 г. в български ръце паднала крепостта Верия, днешен Бер в Македония, Вж. Васи- 
льгвский, Русско-византийские отрывки, стр. 173. - Златарски, История 1, 2, стр. 681—684. » Под „прия- 
тели и съюзници“ тук вероятко се подразбират грузинците. 8 С „тракийци“ тук се означени жителите на 
столицата, тъй като Цариград е разположен в тема Тракия. 7 Със „скити“ авторът нарича изпратената от 
киевския княз Владимир през 988 г. б-хилядна дружина в помощ на Василий П. 8. Авторът намеква за съ- 
битията от 972 r., когато византийците уж като освободители и приятели използували помощта на българите зз 
борба срещу Светослав. Тук под „скити“ ce разбират киевските руси. Срв. Златарски, История, 1, 2, стр. 624.-- 
Мутафчиев, Руско-българските отношения при Светослав, стр. 76. 
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4. In comitem 

Ei; то’ zogut тд 9 
"Аро xouítgs Pqáeye то’ а еда, 

Кто хои лъолодеї tip "Eonséonm. 

Aero ёхеї»ос обиВойо» тоб уб» oxórovc 

'Exeivo: пивообто фа фоофобог. 

"AAA obros ey TH Ó6ost Акифооот. 

Терс ó eròs обтос #5 GAactoguw 

Та лота литой лой Росуциата xoótovs 

Тоб cof, otoanpè, тў дуото" 'Pouns; 

Фран Васі, лойунаоь эрде, 

Muxgóv поокбраз той тафот, Вобёо», Лео, 

dióazov oixeiv TAS dA mexas лётосц5. 
(Col. 990 A) 

5. т dominum Nicephorum imperatorem 

Ес тбу zvoóv Neo ópor tòr Вива. 
5 a ^ z А E£ástec haoro дебфоота Пи TEPOS, 
Гог EK £xvüóv “Ages ддоа néyav. 

(Col. 997 А) 

6. De Romanorum cladibus in clisura. 

Bulgarorum perpessis 

~ I ` r с 7 ^- ^ 

Eis то ados "Pouac» tò i тт Doviyaocü 

ён ёфаит” лот oeoa, о?д dv daos 001, 
Тва Mvo®r дорйтео» xoeítvovre Ароотсо». 
* EBbere, дедой, ках’ olge #рбег, добро: ЛЕТО, 
Ағнийою Вода во» лефокер rudar. 

EQ бло vir, Dasan, zovoavyéo доо» éta- 

сас, 

Tg оцет? wozi Kaíoaoos siné таде 
“Iorgos Фе отётауо» “Ponne, Čaka Адиран 

атто», : 

Теа Moi доойто»р xgeittova. Абсотож, 
(Col. 934 A) 

а Lac. ind. ей. 

4. За комитопула 

Горе комета! озаряваше небето, долу KO- 

митът? опожаряваше Запада. Онази звезда 

бе символ на сегашната тъма, а комитът се 

укротяваше от изгряването на зорницата. Коми- 

тът се появи при залеза на Никифор. Този 

страшен Тифон измежду злодейте всичко 

изгаря. Где е ревът на твоята сила, вожд 

на непобедимия Рим. Император по приро- 

za и победоносец8 по дела, надигни се малко 

от гроба и изреви, лъве! Научи лисиците да 

си живеят B скалите!" 

5. За господаря император Никифор 

Шест години държах благочестиво юзди- 

те на управлението и толкова години OÈ 

окован силният скитски Марс? 

5. За претърпяното от ромеите пораже- 

ние в Българската клисура" 

Никога не бих казал, дори и слънцето да 

би изчезнало, че мизийските стрели” са по- 

силни от авзонските копия“. Пропаднете дър- 

вета, зловещи планини. Пропаднете, мрачни 

планини! Пропаднете, недостъпни скали, там, 

където лъвът се уплаши да излезе срещу 

сърните! Слънце, скрий под земята злато- 

блестящата си колесница и кажи на великия 

дух на императора! това: Истърът” грабна 

венеца на Рим. Вземи бързо оръжието, за- 

щото мизийските стрели са по-силни от ав- 

зонските копия. 

* Срв. тук бел. 4, стр. 919. 2 С „комит“ тук е означен българският цар Самуил, син на комит Никола. Тек- 

стът на гръцкото заглавие «с tòr хошт (== хоштолохдос)е повреден. 3 Никифор П Фока (963—969). Авторът веро- 

ятно има пред вид въстанието на комит Никола н четиримата му синове Давид, Мойсей, Аарон и Самуил през 

969 г, Bx. Златарски, История, 1, 2, 590—598. 4 Тифон — митическо същество, символ на унищожителна сила. 

Той бил изобразяван като многоглаво чудовище, от чиито уста изригвал огън. 

Византия, която се смятала за наследница на старата Римска империя. 
T Тук личи отношението на автора към българите, който той 

тук е означена българската държава. При управлението 
фор №иифдеос, което означава победоносец. 
презрително нарича лисици. в Със „скитски Марс“ 

^ С „Рим“ тук е означена 
в Игра ва думи с името на Ники- 

за Никифор Фока (063—969) Византийската империя се засилила извънредно много и опасните по-рано българи 

не прседприемали походи cpeciy него. Никифор Фока отказал да плаща данък на българите според договора 

от 927 г. Златарски, История Ь 2, стр. 569—573; 580.—585. Cpe. Ostrogorsky, History, p. 259. з Става 

дума за голямото поражение на Василий П, нанесено My от българите в прохода Траянова врата при Ихтиман. 

- mè peu българското оръжие. 
Вж. Златарски, История 1, 2, стр. 665. — /7. Мутафчиев, Старият друм през Траянова врата, стр. 120. 0 Си- 

„Авзони“ е архайчното название на византийците. 1? Към император Ники- 

фор П Фока Йоан Геометър се отнася с голямо възхищение поради военните му заслуги и му посвещава много 

от своите стихотворения. # С Истър се означава българската държава. 
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7. In egressum ех patria 

Eis vv длодушат. 
° Ev uml Авотоф zv Вобазтос éotíav 
Алф”, Вата лодс ло Snyivpgias. 
ХтАВотиётр удо йот bougaíav ВА ло, 
Kal ovyyerü иахоюо» dypwovuérgv, 
Kai токсо» vv “Eav лодѕ qóvove, 
Ка! yvobe хат doro xal отвупуиойв xal Ódxov, 
"Oc sic уайцуцу 2Вделоғ тру "Eonépar. 
Обло ÓujàÓorv vc àxgov то отома, 

То» Апай боб я дос Пуожошето», 
. Oðooraroðvras to*c облас идя, 
Toogów, лєутоу, orayi xoi zonudrvow, 
А»дофбу, уюусихбуу xozwtobs кой sov, 

“Ка! nagüévovs asuvás те xol usiaugópove, 
lvuvovuéros, psv! уеграс algoúoas dvo, 

„Кай тў» бофойи иаотоооциётас дет. 
Тообта por tà лобта тўс ёхдушас. 

Об Suudi ao ÉpAeye tim "Eonioav, 
"AA oboavoŭ nõo xoi Побуна xal дет, 
Котвиглофой vi uavücicav удбуог 

(Col. 956 АВ; 958 A) 

7. За раздялата c родината 

През месец март напуснах Цариград и 
тръгнах за град Силимврия. Виждайки още 
блестящата сабя и меча, настървен срещу 
родственици, озверелия за убийства Изток, 
чувайки плач и ридание в града, аз гледах 
на Запад като на тихо пристанище. Още не- 
преминал устието Ha Атира!, виждам побес- 
няло множество Амаликити? да спираг път- 
ници по необичаен начин, виждам ограбване 
на храви, на пари и на бедняци, писъци на 
мъже, жени и деца, уви издевателства над 
благородни, облечени в черно девици, който 
протягаха ръце нагоре и призоваваха за сви- 
aeren зрящата правда... ^ иа, дей 

Такова беще: началото на моето пътеше- 
ствие. Не скитски огън опожаряваше Запа- 
да, но небесният огън, промисъл и спра- 
ведливост изгаряха осквернената земя. 

+ Атира — река в Източна Тракия, която се влива в Мраморно море. На брега й се намирала слно- 
именна крепост (днес Буюк-Чекмедже) ^ Амаликитите били номадско племе от арабски произход, Което оби- 
тавало земите между Египет и Синайските степи и нападало юдейските племена. Името амаликити станало си- 
ноним на грабители. Тълкуването на този откъс e спорно. Васильевский, Русско-византийские отрывки, стр. 
174—175, смята, че под амаликити тук се разбират българите. По-приемливо е мнението на Златарские, 
История 1, 2, стр. 684—685, според когото с амаликити тук са означени местни разбойници. 

41 Гръцки извори за българската история, V 



XXXIV. AHOHHMEH ABTOP 

Съчинението, известно под името Пбтоа KcworavuvovstóAeos, незаслужено се приписвало 

на Георги Кодин (XIV в). Обаче установено e, че TO е дело на неизвестен автор, който 

живял през X и началото на ХІ в. В Патра Kovoravuvovnzróleoc ce дава кратка история на 

по-забележителните паметници (обществени сгради, църкви, статуи и др.) на Цариград. Това 

съчинение има подчертано компилативев характер, като при неговото написване са били 

използувани по-стари извори. В него се съдържат откъслечни сведения за българската 

история, главно за отношенията между България и Византия по времето на Тервел и 

Юстиниан Il. 

РЪКОПИСИ: J = Monac. 218 (s. XI—XII). М = Paris. suppl. 690 (s. XII). — G — Paris. suppl. 657 (s. XIII). — 

H = Paris. 854 (s. XIV). — А» = Paris. 1782 (s. XIV. — A= Vindob. hist. 37 (s. XIV/XV). — F — Vatic. — 

Palat. 328 (s. XIV/XV). — D == Paris. 1783 (s. XV) — E — Paris. 1788 (s.XV). — B == Vatic. 162 (s. XVI) 

ИЗДАНИЯ: Georgii Codini Excerpta de antiquitatibus Constantinopolitanis, ed. Bonn. — Scriptores origi- 

mum Constantipopolitanarum, H, ed. Th. Preger, Lipsiae, 1907. Даденият тук превод е направен по изданието на 

Т. Прегер. 

КНИЖНИНА: ТР. Preger, Beiträge zur Textgeschichte der Márga KowvoravrovovadAsoc Progr. К. Maximiliaus- 

gymnasium, München 1894/95. — Krumbacher, GBL, p. 428—427. — Г. Баласчев, Българският господар Тервел, Пе- 

риодическо списание, LXXVII (1898), стр. 19 сл. — Ив. Дуйчев, Проучвания върху българското средновековие, 

СбБАН, XLI, клон историко-филологичен, 1949, стр. 5—8. — MoravcsiR, Byzantinoturcica 1, p. 471—472. 

SCRIPTORIS ANONYMI AHOHHMEH ABTOP 

PATRIA CONSTANTINOPOLIS СТАРИНИТЕ НА ЦАРИГРАД 

1. De aqueductis e Bulgaria devectis 1. За водопроводни тръби, докарани 
от България 

"Ewnos Óh xoi торс uvóodvag? xal vovc дус)- Построил! водохранилища и докарал BO- 

yobs iqepev бло BovAyagías (p. 149,2—4) допроводни тръби от България? 

a нидобтас codd.; Verbum incertum ; Preger cum 

Lambecio bópGvec aut Дотофтав scribere dubitat; 24053] дг 

бу 10 wo фговта С 

1 Тук се говори за строителната дейност, която Константин Велики развил в Цариград. 2 Водопровод- 

ните тръби били докарани откъм вътрешността на Тракия. Обстоятелството, че авторът говори за тия земи като 

за български, показва по-късния произход на този исторически извор. 
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Эш иди 

2. Constantinus Magnus Pliscobam, Presiabam 
Drisíramque renovat 

Табза Óà xríoÓgoav @с вото паса Oo- 
fuxíov пошлоойоо xal Хай доготюу izáoyov xai 
тр долфи, xaraAcLOY адтоїс иєутратно хобот 
&raxóowx eis тв торс fuflólovc xol тойс aycoyobc 
xal els та техн. Exsivoc дё пу кола vOv Zxvůðv 
ха! onotáLtac обтобв Éxuos» nóAw и» lleoo0Aá- 
Ваза xoi ти’ Alotoar xal vir ll(oxovfiv xai thy 
Kovorovi(av. Тобто дё ёхті дову латотаиёуоо 
тоў Otofuxíov еіс yoóvove дбо шоо длд фейс 

"Egusiov (р. 149, 9—16). 

3. De Euphemiae statua іп Constantinopoli 
posita 

(Ieo Ебфушас vic yuvuxòs "Iovoiívov.; 
Ебони ос тўс yvvuxòs "Lovoiívov тоб GOgqxóc 

ста Фотата i» тӯ да Eüquuiq rj br abris 
xucüsíog (р. 164, 8—10). 

4. De Belisarii Tiberüque Thracis signis in 
Constantinopoli positis 

... 7Еуда xoi oravgóc бло  lovowriavo) sié- 
луук xoi отт хособиваров Вемоаоіою xal Tife- 
olov xal тоб xvorosÓo?c Өоџхбс, xal "lovorivoc 
б лофтов Аеллов0 с xal ту ovyyevów айтоб ovíjAat 
#4, аї uiv бло наоибооу, @ 098 хайхат (p. 165, 

11—15). 

5. De lustini Thracis mulieris statua 

'E» oup 908 wp Мы ото Гоа Zogíasc 
тўс yuvaxòs "lovorivov тоў Oogxòs xai 'Apafíac 
тўс Әъуатодс̧ abric xal “Eàéwns дъвцийс атс 
(p. 166, 15—17). 

a aspgiaDAdfav А, лкообдавабаз С 

2. Константин Велики възстановява Плиска, 
Преслав и Силистра 

Тези! били построени, както се каза, от 
препозита Урбикий? и епарха Салустий? и от 
останалите, като им предал шестстотин кен- 
тинария злато за колонадите*, водопроводите 
и за крепостните стени. Той бил на поход 
срещу скитите и като ги покорил, възстано- 
вил град Преслав, Дръстър, Плиска и Кон- 
станция.5-6 А тия били възстановени с по- 
мощта Ha Урбикий след около две и поло- 
вина години от речта на Хермий. 

3. Статуя на Евфимия в Цариград 

{За Евфимия, жената на Юстин) 
Ha Евфимия, жената на Юстин Тракиец“, 

бил поставен паметник в построената от нея 
църква Св. Евфимия. 

4. Cmamyu на Велизарий и Тиберий 
Тракиец в Цариград 

Там бил поставен кръст от Юстиниан? 
както и позлагена статуя на Велизарий? и 
на Тиберий--гърбавия Тракиец? и на дребния 
Юстин Първи и седем статуи на неговите 
роднини, едни от мрамор, други от мед. 

5. Статуя на жената на Юстин Тракиец 

В същия Милион! поставили статуи на 
София, жената на Юстин Тракиец? на дъ- 
щеря й Арабия и на племенницата й Елена. 

1 T. e. различните обществени сгради, укрепителни и др. съоръжения, построени в Константинопол по 

времето на Конставтин Велики. 
голяма стройтелна дейност по поръчение от страна на императора. 

2 Урбикий бил един от приближените на Константин Велики. Той развил 
з Патриций Салустий, префект на града, 

бил един от дванадесетте сенатори, които Константин Велики преселил заедно със семействата им от Рим във 

Византион, когато столицата на империята била преместена. Епарх на града се наричал бившият praefectus urbi. 

Неговите функции били твърде разнообразни. Епархът имал за задача да следи за реда в столицата, като бил 

отговорен за това лично пред императора, раздавал правосъдие в столицата и на сто километра около нея, сле 

дял за дейността на търговско-занаятчийските корпорации и др. За длъжността на епарха вж. Bréhier, Les 

institutions, pp. 186—192. 4 Емволи (éufgólo) или портици, били сгради, които служели за запазване на MH- 

нувачите от дъжд или от слънчевите лъчи. Някои от тия портици имали два етажа. Горната част, покрита с 

плочи и украсена със статуи, служела за разхожлане, а в долната част се помещавали търговски магазини. 

Вж. Janin, Constantinople byzantine, Paris, 1950, pp. 99—96. 5-6 Днешният rp. Кюстенджа. ? Византийският 

император Юстин 1 (518—527) з Византийският император Юстиниан 1 (527—565). 9 На известния ви- 

зантийска пълководец Велизарий от времето ва Юстиниан 1. За Велизарий и неговата дейност вж. G. J. Chas- 

sin, Bélisaire, généralissime byzantin (504—565), Paris 1954, p. 1—254. 10 Византийският император Тиберий II 

(578--582). 1 Милион (Мю) представлявал грандиозен паметник на мястото, където се разклонявали различ- 

ните пътища, водещи към европейските провинции на империята. Милионът представлявал огромен купол, под- 

пиран от четири арки. Бил украсен с много статуи. Мястото на Милион не е уточнено. Предполага се, че той 

се е намирал някъде на северозапад от площада на Св. София. Вж. Janin, Constantinople byzantine, p. 104— 

105. 1? Византийският император Юстин П (565—578). 
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6. lustiniano : Rhinocopimeno regnum recupe- 
rante Terbellis Constantinopolim init 

Of£ana a. То д iv ат 1j Восх xovoo- 
0бфео Onion тоб Millov Tv àrvógosíxeAov @уойиа 

xovoí£uBagow Вода Тр tò Ёаиоу “Hoaxkeioù тоб 

Вас ос" кой! vyorvxAwic "оротоновоб тоб тооау- 

vov. "Ev ў ó Твоввис ёднипудопогу (p. 171, 
16-172 о. 

7. De statua in Thracia posita 

°АодаВобоюс orgargyóc ёлі Дёоутос̧ тоб sù- 
окВобс & тоїс боахфок —uéosow “Ноодюатоб 

ост?» вбофу iníxvgrov пато xal лаҳеѓоу vuv- 

ues Фдвсву рига дАбойс sboev yovoíov тадо»- 
та, Ritoas QÀy. & età поофимоз тф paket 

хотвиттов" (р. 204, 5—9). 

8. Haemus Thracum rex in Byzantium 
exercitum. ducit 

Та óà Кола по дима бо длодте Аде» 
АТиосй д вас ес Фодфите подс Вобаута, Éxowar 
oí Вебфио ди тфу éxsios" xorrágia xal обтос 
5 " c ` 2 тт. ~ » 2 А 
éxAnüng. О дё uéyac Коуотоэтїуос̧ бупугов” vaor 
£xeios tic Ücoróxov: ó дЕ '"lovorivog ó ámoxovgo- 
ладдтлс вв ха ос xol єс ибувдос inÀárwvev 
ай" ма! АД vaos the биос бис (p. 228, 
19—229,5). 

9. Tiberius Thrax templum aedificat 

Oi д2 ало, Teoougúxorta Тлбоуо” лобтєдо» 
лодифоо”" ó 98 Тбоюс 6 ФойЕ о?у тр ywvavd 
айтоб ÁAvaotacíg tots Ósculovg ВЕвфоас xol го? 
тбло» драхадаоос xal OÓwusrpnoas кор тір dv 
дуплойбивиов — &ÜeusAtosv xal Вя4Вайву нё 
лихо» veocáoor (p. 234, 11—15). 

a Атос om. C, б éuov, J, ие" H 
b &х той 2х2 ópovc Н. 

6. За влизането на Тервел в Цариград 
при повторното възцаряване на Юстиниан 

И Ринотмет 

Картина първа: В същата златопокривна 
Базилика"? зад Милион имало позлатена CTA- 
туя на човек. Там бил ексамонът на импе- 
ратор Ираклий? и (статуя) на коленичилия 
Юстиниан узурпатора. В базиликата Тервел 
говорил пред народа. 

7. Статуя в Тракия 

Ардабурийв стратег при благочестивия 
Лъв” като намерил в Тракийските области 
статуя на Херодиан , съвсем гърбав и де- 
бел, разгневен я разрушил. Като я разрушил, 
намерил златни таланти -— 133 литри, за KOH- 
то с готовност съобщил на императора. 

8. Тракийският цар Хемус тръгва на 
поход срещу Византион 

Св. Текла в Контария?: Когато тракий- 
ският цар Хемус! тръгнал срещу Византион, 
византийците си отсекли оттам копия и го 
нарекли така. Константин Велики издигнал 
там храм на Богородица, А бившият куропа- 
лат Юстин! ro украсил и разширил и го 
нарекъл храм на св. Текла. 

9. Тиберий Тракиец построява църква 

(Църквата) Св. Четиридесет мъченици била 
по-рано претория. Тиберий Тракиец”, с жена 
си Анастасия, извадил затворниците и като 
разчистил мястото и натрупал материала, 
построил основите и я издигнал до четири 
лакти (височина). 13 < 

i—? Тази базилика се наричала така заради позлатения покрив, който имала (според Жанеп тя била 
с позлатен таван). Споменатата базилика била богато украсена със статуи. Тя се намирала в централ- 
ната част на Цариград, близо до църквата Св. София. Вж. Jenin, Ibidem, р. 156—159. 3 Византийският император 
Ираклий (610--641). 1 Статуя на византийския император Юстиниан И Ринотмет (685—695; 705—711). 5 Тук 
се загатва за събитията от 700 r., когато българският хан Тервел (701—718) помогнал на Юстиниан П Ринотмет да 
заеме за втори път престола. След като Юстиниан взел властта, Тервел бил тържествено посрещнат в Цариград 
и богато надарен. На Тервел била дадена титлата кесар и тогава на българите била отстъпена областта Загория. 
I. Баласчев, Българският господар Тервел, Периодическо списание, LXXVII (1898), стр. 19 сл. — Златарски, Ис- 

тория, L 1, стр. 161—174. — Ив. Дуйчев, Проучвания върху българското средновековие, СОБАН, XLI, клон 
историко-филологичен, 1949, стр. 5—8. -- B. Бешевлиев, Мадарският конник, София, 1956, стр. 57—61. | 6 Ap- 
дабурий — византийски восначалник по времето Ha Теодосий П (408—450), алан по произход. ? Византий- 
ският император Лъв I (457—-474). 8 Неизвестно лице. 9 Контария (Коғтбога) местност или квартал в Ца- 
риград. Получила наименованието си OT хогтфиа — копия, които жителите отсекли оттам, Понеже мястото било 
на височина, те имали там пост за наблюдение. Вж. Janin, Constantinople byzantine, pp. 99, 347. i0 Хемус — 
легендарен тракийски цар. 1 Става дума за Юстин П, който бил племенник на Юстиниан Ги е бил куропалат 
по негово време. Тази длъжност била изпълнявана от най-близки роднини на императора. Куропалат бил нещо 
като маршал на двореца и се грижел за сигурността на императора. По-късно остава като почетна титла. Вж, 
Bréhier, Les institutions, p. 98. 12 Византийският император Тиберий Il. i3 Църквата била доизкарана от 
приемника на Тиберий — император Маврикий (582—602). 



I0. De Tiberio Thrace 

Та д2 Meys0íac Meyeðia Oéonowa дъупувови 
ёу тоїсѕ уодуов Tifisoíov тоў Opaxóc (р. 237, 3—4). 

11. De origine lustini Thracis 

Ти» 6mneoayíav Qsoróxov та '"Aocofívóov dvíya- 
ог» Пётооѕс udywrgos xal копоолойфтие 6 ёдел- 
«óc Mavouov той Вавдос, md "Aosofiivóov 
офхос 1v éxrios, ОРбу xoi Фовву 6 тблос tiv 
лообтуобгат, & tois xoóvoc "Iovoivov той xoa- 
axíorov toU Oogxós' (p. 237, 12—238, 1). 

12. lustinianus Rhinocopimenus auxilio 
Bulgarorum sibi regnum restituit 

"Ou eic и» áyíov Ауто” то Йсудивуо»” dev- 
vegor ër тф жот отн orato ‘`Тоготичорой тоў 
puroxonznuérov. Tip дё от др» xatefüaosv Ваодас 
Каїооо 6 eios МиуађА xal vaóup  ovrétguper 
xal "ЛПУ Aevregov, одаи Eógoros  yéyovev 

"ототачатдс sis Хврофуа mapà Acovtov aaro- 
xíov, ztoujouc xet yoóvous дема poyi д^ xonsá- 
исро elc то’ TÉofiÀw? tòr dogygyór тб» Bovi- 
yágcw, пудувто rob Той И cn» — Owvvoríoa eis 
yvraixo тоброцо (JeoÓcpav. Ко! дой abr дао 
XuudÓas i, ордер iv rj плода za ий деудеіс 
Gmégroewev &5 тр» лайшд” Пётоо” кор кое ро» 
cis v v dycoyóv 88у sis то Peuéhiov тоб xiovog 
воду тўс sóAscoe xoi ixpárgoe тўс mólems xá- 
Am ка! Фадо 6 тдлос Лебтгооу (p. 244, 1—13). 

13. Gainas rebellionem in Thracia facit 

Та дё Гора oixog пу Гита ortovov тоб 
tvoarvijcartos eic và бодкфа uon ё» toic уоб- 
зов "AgxaÓtov xal opayírrog Фитос (p. 252, 5—7). 

a veAfso(ow С, говедо» M, toifeiny J. 
b тов дог J C дека инда J, до тыбдас 18 

Н, радас 1 ACg. 

04 

1—* Освен църквата Св. Богородица 
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Ареобиндска, която 
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10. За Тиберий Тракиец 

Храмът Мегетий бил построен от госпожа 
Мегетия във времето на Тиберий Тракиец. 

11. За произхода на Юстин Тракиец 

(Църквата) пресвета Богородица Арео- 
биндска! 2 издигнал магистър и куропалат 
Петър, братът на император Маврикий. По- 
Hexe там била къщата на Ареобинд? заради 
това и мястото получило това наименование 
във времето на могъщия Юстин Тракиец 

Юстиниан If Ринотмет си възвръща 
властта с помощта на българите 

До (църквата) Света Анка, на мястото, на- 
речено Девтерон, върху колона стояла ста- 
туя на Юстиниан Ринотмет. Кесарят Варда, 
вуйчото на Михаил? смъкнал статуята ия 
разбил, а то било наречено така ето защо: 
Юстиниан бил заточен в Херсон от Патри- 
кий Леонтий’ и прекарал там десет години. 
Като избягал при владетеля на българите 
Тервел, взел за жена дъщерята на Тервел на 
име Теодора“. И той му дал петнадесетхи- 
лядна войска. Юстиниан се явил пред Ца- 
риград, но като не бил приет, се върнал 
към старата Петра“. Като влязъл през Bo- 
допровода, излязъл до основата на колоната 
вътре в града и за втори път го овладял. 
И мястото било наречено Девтерон?. 

13. Гайна вдига бунт в Тракия 

А в (квартала) Гайна била къщата. на 
патриций Гайна®, който по времето на Ap- 
кадий" се разбунтувал в Тракия и бил убит там. 

се намирала в квартала Арсобинд (tà “Ао- 
sofióvóov), в Цариград имало дворец и баня на Ареобинд. Вж. Janin, Constantinople byzantine, р. 294. 3 Ареобинд бил управител на префектура (praefectus praetorio) по времето на император Юстиниан | (527—565). 1 Византийският император Юстин |. ё Византийският император Михаил Ш (841— 867). 6 В 695 г. Юстиниан Н Ринотмет бил свален от престола и император станал патриций Леон- тий (695—698). 
ган Ивузир Глиаван. 

ред автора мястото било 

че този квартал се намирал на две 
смята, че става дума за дғотғро” (иФоос), T. 

наречено Девтерон (/ғйтгооу) от нар. 
ново, в чест на това, че Юстиниан П се възцарил за вто 

* Тук авторът е допуснал грешка. Теодора не е дъщеря на Тервел, а сестра на хазарския Xa- 
8 В Цариград имало квартал Петра, името на койго идва 

скала днес турците я наричат Kesme Kaya — одялана 
Петра (лада Изтос) и се намирала вън от крепостната стена на Цариград. Bx. Janín, lbidem, p. 377. Я 

OT летош -.- скала. Тази 
скала, Една част от този квартал се наричала Стара 

Спо- 
дгбтғроу или дебтвоа -- втори път, OT- 

ри път. Дюканж смята, че името Девтерои идва от това, 
мили от степата на Константин. По-приемливо е мнението Ha Жанен, който 

с. за тази част от града, която била обградена от стената Ha Кон- 
стантин и стената на Теодосий. Вж. Па Cange, Constantinopolis christiana, Il, XVI, 32. — Janin, Constantinople byzautine, p. 314. 10 Гайна, гот по произход, бил на военна служба при цариградския двор по времето на император Аркадий (395—408). Той подкрепил бунта на готите начело с Трибигилд в Мала Азия. По-късно ce върнал в Цариград където углавявал готската партия, ползуваща се с голямо влияние в управлението. Като се почувствувал несигурно в Цариград поради нарасналата омраза на населението към готите, той го напуснал и започнал да опустошава Тракия. Разбит от визактийските войски, Гайна преминал отвъд Дувава и паднал убит в сражение с хуните. Вж. Osirogorsky, History, p. 50. — Д. Ангелов, История на Византия, 1, София, 1959, стр. 84—87. 1 Източноримският император Аркадий (395 —408). 
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14. De lustino Thrace 

Та óà Ebfoólov ёхиліоднцооу лада ЕдёВоддоо ло- 

тижов èv тоїс хоброив "lovorivov тоб Obpaxóc, 

ле! оїхос офтоб Тр (p. 254, 17—19). 

15. Princeps Bulgarorum usque ad Constan- 
tinopolim exercitum ducit 

То 68 Кас и #хмоєу Тъвбоос б леудводс 

Mavgixíov ди tò è hev Хаудуоу тоу дохозта 
er 

Boviyaoíac? zai ёилойоси xoi котохабоси алатта 

та Өоохфа néon uíyot vOv лоотб” &xaoréAAlooEY 

д2 тд тегхос «al влйхдиов” таб vac хой дк да 

обтос (p. 265, 13—17). 

16. Damianus Slavus monasterium condit 

Ti» ô позу» xà Лашатоб Ввипову ДАошшоудс 

лаоохоцибиеуос ХндбВос“ iv тов xoórow eo- 

Фідою хай Мат? (p. 266, 11—13). 

I7. lustinus Thrax monasterium condit 

Tiv > yuvowsíov позу uv xoAovuévgv Aù- 

уоботцс "lovorivos 6 ВофЕ 6 хофиотос, 9 Üeioc 

Ковоточауоб тоб usyáAov, випову обу vj yvrovd 

abvoU Ебфишоа, im xal то oua айтс ëxeloe 

69% (р. 273, 6—9). 

18. De Tiberii origine Thracica 

Та 82 Хивофудис ovv тф AoevgQ ёхтіодтоах 

лаод XuogáyÓov zataxiov ко! стоатпроб & toic 

ходуов ТЕХ то? доахбс, ди оіхоѕ абтоб 

Ту ёхеїсе (р. 277, 4—6). 

а бй tò пий хатоси тбу отбор дътой уФуатос б 

охо» Boviyapíac B. 
b rær foviyépov A. 
c oxiáfleg om. А}, 5 с044вос DEH, В (qui 6 om.) 

1 По времето Ha византийския император Юстин 1. 2 

Scriptor anonymus -- Анонимен автор 

14, За Юстин Тракиец 

(Кварталът) Евбул бил построен от пат- 

риция Евбул, понеже той имал къща там 

по времето на Юстин Тракиец". 

15. Българският владетел тръгва на поход 

срещу Цариград 

А Кастелинът? бил построен от Тиберий?, 

тъстът на Маврикий, понеже хаганът, владете- 

лят на България, дошъл, изгорил и ONO- 

жарил всички тракийски земи чак до вратите 

на (Цариград). Тиберий укрепил градската 

стена и заградил корабите. И мястото било 

наречено така. 

16. Славяниньт Дамян основава манастир 

Дамяновия манастир? построил параки- 

момен Дамян Славянинът във времето на 

Теофил и Михаил". 

17. Юстин Тракиец основава манастир 

Женския манастир, наречен Августа?, 

построил могъщият Юстин Тракиец“, вуй- 

чото на великия Юстиниан”, заедно с жена 

си Евфимия, като и нейното тяло било по- 

ложено там. 

18. За тракийския произход на Тиберий 

Смарагдовият манастир заедно с банята! 

били построени от Смарагд, патриций и стра- 

тег по времето на Тиберий Тракиец, защото 

къщата му била там. 

2 Кастелион (Каот(о)») — кула на Галата близо 

до днешно Каракьой, срещуположна на кулата Кентенарион. Между двете кули била закрепвана веригата, която 

затваряла Златния рог. Кастелион бил построен ОТ император Тиберий (578—582). Вж. Janin, Ibidem, p. 420—421. 

3 Византийският император Тиберий II. 4 Тук авторът смесва аварския хаган с българския владетел или пък 

иска да отрази участието на българи в аварската войска. 

вестно. Предполага се, че е бил някъде около днешното Ортакьой. Вж. Janin, Ibidem, 
5 Къде ce е намирал кварталът тв Лашазоб, He е из- 

рр. 428--420. $ Пара- 

кимоменът (6 лаоахоифивтос), обикновено евнух, се грижел за безопасността на императорската спалня. Той бил 

началник на слугите в императорските покой. Вж. Bréhier, Les institutions, p. 128—190. 

ператор Теофил (820—842) и неговият син Михаил Ш (842—867). 
10 Юстиниан |. d този манастир, He е известно. 9 Юстин I. 

7 Византийският им- 
8 В коя част на Цариград ce e намирал 

Този манастир и банята, построени oT 

Смарагд, се намирали в долината Ликус. Вж. Janin, Constantinople byzantine, pp. 215, 391. 



ПОКАЗАЛЕЦ — INDEX NOMINUM ET RERUM 

СЪКРАЩ ЕНИЯ- АВВ КЕУТАТТО МЕЗ 

библ. библейски, библейска, библейско 
бълг. български, българска, българско 
виз. византийски, византийска, византийско 

гр. град 
дн. днес 
имп. император 
MHTOJI митологически, митологическа, митологическо 
нар. народ 
окр. окръг 
обл област 
.0-В остров 

пл. племе 
прабълг. прабългарски, прабългарска, прабългарско 
пров. провинция 
р. река 
рим. римски, римска, римско 
с. село 
царигр. париградски, цариградска, цариградско 
христ. християнски, християнска, християнско 
южносл. южнославянски, южнославянска, южносла- 

вянско 

Показалецвт е свставен по българската азбука. Гръцките и латинските думи са подредени според 
произношението си на съответния eaux. Цифрите посочват страниците. Получерните цифри означават, 
че на тази страница към думата има обяснителни бележки. 

Аарон, комитопул 229, 320 
Абазия, обл. 216 
Абидос, гр., дн. Япълдак 150, 171, 258 
Абрит (Абритус), гр., дн. Разград 141 
Авар, епоним 308 
авари, нар. 13, 24, 143, 145, 146, 147, 173, 205, 208, 

239, 308, 309, 310 
Авгар, манастир 287 
Августа Траяна (Берое, Вероя), гр., дн. Стара Загора 

158 
Августейон, паригр. площад 309 
‚авзони 315; вж. ромеи (византийци) 
Авлозан, командир на рим. легион 289 
Аврам (Авраам), библ. лице 28 
Авраша (Афродизия), ng. c. Урша 194 
Аврелиан, Луций Домиций, рим. ими. 141 
‚авхени, кормилни греди 38 
Агамемнон, герой от Илиадата 127, 175, 260, 269 
Агар, съпруга на Аврам и майка на Исмаил 28, 97, 

304, 318 
‚аграрий, виз. ими. кораб 219 
агаряни 226, 228, 280; вж. араби 
Агатий, виз. писател 245 
Агии Апостоли (Пела, Постол), с. 196 
Адалия (Памфила), обл. 124 
Адамклисе (Тропей, Тропеум Траяни), с. 194 
Адер, библ. лице 89, 94 
Адралест, доместик на схолите 162, 178 
Адриан, рим. имп. 127, 175, 194, 260 
Адрианопол (Ускудама, Орестиада, Орестия, дн. Од- 

pun — Едирне), гр. 70, 118, 127, 142, 155, 156, 172, 
175, 176, 177, 179, 194, 243, 259, 260, 281, 282, 287, 
303 

„Адриатическо море 212 
Аетос, митол. лице 176 
„Азия, пров. 141, 256, 257, 259, 260; вж. Мала Азия 

(Анадол) Анатолик 
„Азовско море (Меотида, Меотидско езеро) 142, 208, 216, 

217, 292, 269 

Айнарджик-Инеджик (Апрос или Кермиен), с. 194 
Айтала, христ. мъченица 281 
Айфар (МЕКАСЫТЬ), днепърски праг 201 

Акант (Акантос), гр. 196 
акацири, хувско пл. 309 
Акве Калиде (Термополис), дв. Бургаски минерални бани 

30 

Акерман (Аспрон), гр., дн. Белгород 218 
Акмон, митол. герой 306 
Аконтисма, проход 194 
Акре, rp. дн. с. Нанево 194 
акропол 44 
аксиоматици (великодостойници), титлоносци 226 
Аксиопол, гр., дн. с. Хиног 194, 195 
актуарий, виз. дворцова длъжност 229 
алани, сарматско пл. 218, 224, 324 
Алания 216 
Александрия, гр. 186 
Александрийски климат, област 12 
Александър Велики, македонски пар 99, 195, 196 | 
Александър, виз. император 75, 107, 124, 125, 126, 159, 

160, 176, 190, 257 

Алексавдър, христ. мъченик 288 
Алексий Муселс, патриций, 130, 181, 163, 179 
Алкмена, митол. лице 195 
Алогоботур, бълг. лично име или титла 212 
Алпи (Келтски планини) 260 
Алмирис, rp. дн. c. Запоройени 195 
Алмопия, гр. и сбл. 196 
Алмалик, библ. лице 101 
амаликити, пл. 321 
Амастрида (Амастрис), гр. 61 
Аминт, македонски цар 197 
Амон, дякон, хрис. светия 281, 282 
Аморион, rp. 14 
Амфипол (Амфиполис), rp., дн. с. Неохори 196, 314 . 
Амфитрион, MHTOJ. лице 195 
Анаплус, селище 144 
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Анастасий ] Дикор, виз. имп. 144 
Анастасий П (Артемий), виз. имп. 151 
Анастасий Гонгила, лично име 126 
Анастасий, сакеларий 178 
Анастасия, съпруга на виз. имп. Тиберий II 324 

Анастасо, майка на св. Йоаникий 284 

Анатолик, тема 285 
Анатолия (Анатолик), дн. 

вж. Мала Азия 
Анахарзис, скатски мъдрец 269 
Ангурин от Лекастрия, арменец на виз. служба 192 

Андрей, доместик на схолите 122. . 
Андрей, христ. апостол 46 5. | T 5 . 

Анемас, виз. императорски телохранител 268, 269, 271 

Антания, гр. 196 p 

Антей, митол. герой 98, 99 
Антигон, син на кесаря Варда, патриций 120 
Антиох, хегемон 283. | bi 
Антиохия (Велика Антиохия), rp. 19, 186, 187, 250, 

251, 290 WEE d" 
антипат (проконсул), виз. титла 225, 226, 227, 238, 220 

Антипатър, македонски първенец 99 | 

Антонин Пий, рим. имп. 283 | 
Антоний Студит, царигр. патриарх 7, 239, 240, 241 

антракс (синя пъпка), болест 192 | 

Анхиало, гр., дн. Поморие 62, 153, 194, 258, 281, 283 

Аплатиане, селище 14 
Аполон, елински бог 91, 309 
Аполониада, езеро 284 
Аподониала, гр. във Витиния 149 
Аполония, гр. 196 
Апри (Апрос или Кермиев), rp. ди. 

джиқ) 194, 244 
Апсимар, вж. Тиберий Ш 
араби, нар. 6, 10, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 

44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 96, 57, 

58, 59, 60. 91, 97, 118, 124, 130, 148, 152, 161, 177, 

991, 294, 240, 950, 251, 281, 293, 308, 304, 318; 

вж. агаряни 
Арабия, дъщеря на виз. nur. Юстин П 328 

Арал, гр. 196 
Арви (дн. Раб), гр. 206 
Аргос, гр., дк. м. Стариград 196 
Аргос (Арголида), обл. 195 
Арда, р. 127 
Ардабурий, виз. военачалник 324 
арентани (арентанци, пагани), южнослав. пл. 206, 207; 

срв. нарентави 
Ареобинд, префект 325 
Арес, елински бог 91, 93 
Арета, епископ кесарийски 7, 69, 70, 71, 72, 78, 74 

аритми, отред от виз. дворцова войска 221, 228 
Арзос (Аркос), дн. p. Тунджа 127, 175 
Ариадна, съпруга на виз. имп. Зсион 144 
ариапска ерес 143, 292 
Аристарх от Солун, лично име 197 
Аристид, ритор и софист от П B. от H. е. 69 
Аристон, баща на Платон 90 
Аристотел, елински философ 90 —— 
Аркадий, източнорим. ими. 143, 194, 243, 325 
Аркадиопол (Бергуле), гр., дн. Люле Бургаз 148, 152, 

172, 221, 243, 206, 283 
Аркос, вж. Арзос 
Армат, племенник на Всрина 143 
Армениакон, тема 138 , 
Арменово (Арменохориов), c. (Дпоклетнанупол) 196 

арменци, нар. 13, 118, 120, 122, 128, 136, 151, 158, 161, 

167, 172, 173, 177, 182, 185, 188, 192; вж. павликяни 

Армения 220; вж. арменци | 

Армония, гр. 196 » 
Арпад, маджарски гжеменен вожд 158, 214 

Анадол (Мала Азия) 114; 

с. Айнарджик (Ине- 

Показалец — Index nominum е rerum 

- Аспрон. (Акерман), rp. дн. 

„астрономи 189 

Арсак (Аршак), арменски цар 118 

Артак (Артискос, Артавос), дн. p. Сазлъ дере 127, 175 

Артаксеркс, персийски цар 98 

Артемий, виз. пълководец 151; вж. Анастасий П 

архитекти 23 
архонт, титла 54, 155, 237 

асекриг, виз. дворцова длъжност 225, 227 

Асирия 239, 319 
Асклеииодот, христ. мъченик 282 

Аскра, гр. 89 
Асиалато (Спалато, СПЛЪТЬ}, гр. дн. Сплит 205, 206 

Аспрон, гр. в Източна Тракия 171 
Белгород в Бесарабия 213 

Аспрос (Цариградско устие) на p. Днестър 202 

Атала, гр. дн. Алалия 124 

Атанарих, готски владетел 282 

Ателкуза. обл. 214, 216 . 

Атиком Вандулампи, с. 285 
Атина, rp. 195, 304, 309 

Атира, крепост, Ag. Буюк Чекмедже 171, 321 

Атира, p. 321 
атриклиний, виз. дворцова длъжност 223, 227 

aya 154 
Афпика 55, 142 
Афродизия, rp. ди. c. Урша (Авраша) 194 

ахейци, елинско пл. 275 
Ахело (Ахелой), р. 60, 124, 128, 129. 151, 152, 161, 162, 

177, 210, 285, 312 
Ахил Пслеев, герой от Илиадата 269 
Ахитофел, библ. лице 93 
Ашот, виз. военачалник 192 

€——— отчети. фото fy a — HH" 

Баба Ески (Буртудизус, Българофигон, Булгарофигон), 

гр. #76 
багатур (богатуп), прабълг. титла 212 

багреница, дреха 10, 195, 819; вж. скарамангий 

Балчик (Круни, Дионисопол), rp. 194 

Балъккале, вж. Кизик 
БалъклЬ (Пиге), с. 130 
бандофори, вж. драконарни 

барабани, виз., Военни 256, 261, 271 

Баруфорос (Bevásraoag) днепърски праг 201 

Бауд, управител на Адрианопол 281 

Белгород (Акерман), вж. Аспрон 

Белград (Сингидунум), rp. 208, 214, 215, 216 

Беотия (Беотида), обл. 74, 85, 194, 231 

Бер (Верия), гр. 22, 196 
Бергуле (Аркадиопол), гр., дн. Люле Бургаз 143, 194, 243 

Березан (Свети Етерий) езеро и о-в на устието на 

р. Буг 202 
Берзития (Верзития), обл. 152 
берзити, бълг. славянско пл. 152 
Берое (Бероя, Августа Траяна), rp. ди. Стара Загора 

153, 194, 243, 281, 282 
Бесарабия, обл. 172, 213 
Бешикгьол (89147), езеро 21 
бисери 118, 195, 273, 287 
Бистрица (Алиакмоп), p. 22 
Битоля (Хераклея Линкестидска, Пелагония), гр. 196 

814тиоу, вид копринен плат 11 

Богомил, поп, основоположник на богомилството 183 

богомилство 7, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 230 

Богорис (Борис), бълг. княз 115; вж. Борис 

боготур (багатур), прабълг. титла 212 

Бозаджи (Европ), c. 196 : 

боен ред, виз. 115, 156, 262, 268; руски 266, 268 

боздугани, железни 268 
бойници 29 
Болбе (Бешикгьол), езеро 21 : 

боляри, бълг. 135, 209; велики, бълг. 209, 222; вътреш- 

ни и външни бълг. 222; срв. първенци 
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Бонос, патриций 147 
борби, състезания 120, 121 
Борена (Бран) Мунтимирович, сръбски княз 209, 210 
борина 39 
Борион, с. 297 
Борис I Михайл, бълг. княз 16, 115, 116, 117, 156, 157, 

174, 175, 207, 209 
Борис П, бълг, цар 138, 263, 274, 275 
Бористен, р., дн. Дпепър 18 
Бористенски климат 12 
Бория, лично име 114 
Борпос (Кастелум Борнос), крепост 194; срв. Орви 
Босфор, проток между Азия и Европа 144, 171,219, 259 
Босфор Кимерийски, дн. Керчански проток и полуост- 

ров 213, 216, 217 
Боян (Вениамин), син на цар Симеон 135 
брадви (секири) 105, 250, 268 
Бран (Борена) Мунтимирович, сръбски княз 209, 210 
брашно 67 
Британия, о-в, ди. Англия 141 
брони 133, 180, 254, 256 
Бруса (Бурса), rp. 78 
бубоническа чума 151 
Буг, p. 198, 202 
Буда, вж. Теревинт 
Букеларион, тема 139 
Булгар, епоним 252 
Булгарофигон, вж. Българофигоп 
Бунархисар (Вризис), гр. 244 
Бургаски минерални бани (Akse Калиде, Термополис), 

c. 130 
Буюк Каращиран (Дризипара, Месина), c. 244, 288 
Буюк Чекмедже (Arupa), rp. 821 
българи, passim, срв. мизи ; прабългари; скити; славяни, 

български 
Българофигон (Булгарофигон), гр., дн, Бабаески 124, 

159, 176, 235 
Бураминсий, гр. иди обл. (Керамисия ?) 196, 197 
Буртулизус (Българофигон), rp. AH., Бабаески 176 
бързоходци 59, 127, 175 
Бяло (Егейско) море 243 

Ваанес, виз. стратег 78, 79, 80, 81 
BaaHuc, павликяпски водач 188 
Вавилон, гр. 239, 295 
вавилонци, нар. 140 
вал (окоп), обсаден 118, 126, 

173, 177 
Валент, източнорим. имп. 142, 143, 292 
Валентиниан, рим. имп. 309 
Валентион, христ. мъченик 289 
вандали, нар. 143 
вар 89 
Варгала, гр., дн. с. Карабинци 196 
Варда, кесар 118, 120, 157, 175, 325 
Варда Платипод, протоспатарий 218, 219 
Варда Склир, магистър, виз. пълководец 254, 255, 256, 

257, 259, 264, 272, 274, 275, 817, 819 
Варда Фока, кесар, виз. пълководец 123, 124, 128, 161, 

177, 247, 257, 259, 317 
Вардан, вж. Филипик 
Вардан, син на Мария Нова 75 
Вардар (Аксиос), р. 22 
Варна (Одесос), гр. 147, 203, 281, 283 
Варна (Провадийска), р. 202 
василеопатор, титла 121, 123, 158, 176, 293, 258 
Василий I Македонец, виз. ими. 75, 107, 118, 119, 120 

121, 124, 155, 156, 190, 206, 207, 219, 220 
Василий П Българоубиец, виз. имп. 245, 249, 274, 275, 

276, 314, 315, 316, 817, 318, 319 
Василий Велики, епископ кесарийски 309 
Василий, каниклий 127, 161, 176 

132, 150, 160, 164, 170, 

24 Гръцки извори за българската история, т. V 

Василий, паракимомен, проедър 157, 175, 261, 276 
Василик, брат па Верина 143 
Василица от Склавипия, лично име 125, 126, 159, 160 
Векла (ли. Крк), rp. и о-в 206 
Велес, гр. 196 
Велизарий, виз. пълководец 323 
Велика Антнохия, гр. 250; вж. Антиохия 
Велика Моравия 215; вж. Моравия 
велможи, бълг. 152, 166, 265; срв. боляри; първенци 
Велушина, с. 196 
венети (сини), виз. циркова партия 226 
Вениамин (Боян), син на цар Симеон 135, 182 
вервилони (тиверци 2), руско пл. 203 
Верги (Врагил), c. 196 
Верея (Верия, Бер), rp. 23 
Верзития (Берзития), обл. 152 
вериги, железни 38, 132, 164, 201, 249, 265, 
Верина, тъща па ими. Зенон 143, 144 
Верия (Верея, Бер), гр. 22, 196, 245, 276, 819 
Вероя (Беров), rp., дн. Стара Загора 289 
Верпи, гр., дн. с. Копач 196 
Версиникия, гр. 154 
BEPXNAIA РНЗА 84 
весла 40, 200, 201, 273 
Веспасиан, рим, имп. 74 
веститори, виз. дворцови служители 227, 229 
Виза, rp. 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 194, 221, 243 
Византион (Цариград, дн, Истамбул), rp. 14, 141, 143, 

144, 145, 151 
викарий, рим. граждански управител 291 
Викториан, Марк Аврелий, рим. имп. 141 
вино 268, 310 
Виталиан Тракиец, виз. восначашик 144 
Витиния, обл. 149, 284, 312 
Вичина, с. 287 
Вишеград, гр. 199, 200 
Владимир, бълг. квяз 156, 209 
Владимир, киевски кияз 317, 319 
Власий Аморийски 6, 14, 15, 16, 17 
Властимир, сръбски княз 209 
Влахерни, кваргал на Цариград, дворец 126, 132, 133, 

136, 149, 155, 160, 164, 167, 170, 173, 179, 182 
Воден (Едеса), гр. 196 
водопроводи 322, 328, 325 
волопроводци тръби 322 
военно дело, вж. засади, машини, обсади, стени 
военнопленници 236, вж. пленници 
Войслав, сръбски княз 209 
Волве, езеро 196 
Волга, p. 198, 213, 309 
волове 98, 178; срв. добитък, едър; обори 
Волоски залив 17 
Волузиан, рим. имп. 141 
Вороталмат, обл. 213 
Врагил, гр., дн. с. Верги 196 
врата, крепостни 37, 38, 39, 40, 44, 45, 49, 126, 152, 170 
Вриарий, герой на Илиадата 93 
Вриений, патриций 286 
Вризис, гр., ди. Бунархисар 244 
Втора (Долна Мизия), рим. пров. 282 
Вулацопон, обл. 218 
Вулия, лично име или прабълг. титла 77, 78, 79, 80 
вулиатаркан, прабълг. титла 222 
въжета 38, 30, 220; срв. леси 
вълнени дрехи 54 
Вятичев, rp. 200 
вятичи, руско племе 200 

288, 326 

Гавиний, рим. консул 289 
Гаврил, преселнак от Одрин 288 
Гаврилопул or Склавиния, лично име 125, 126, 159, 160 
Газикьой (Ганос и Хора), с. 194 
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Гайна, патриций 225 
Гал, Гай Бибий Требоний, рим. имп. 141 

Галата, местност в Цариград 170 

Галакринон 193, 164 

Галатия, обл. 141, 285 
гален, кораби 259 
Галиен, рим. имп. 141 
Галиполи (Калиполи), гр., дн. Гелибол 194 

Галиполски полуостров 243 

Ганг, р. 260 
Ганос (дн. Текир Даг), планина 171 

Ганос (Ганос и Хора), гр., дн. Газикьой 194 

Гариела (Гарела), rp. дн. Харлагюне 244 

Гевгели, гр. 196 

Геландри, диепърски праг 201 

Геминдос, гр. 196 
Генезий, виз. писател 107, 252 

Генезий, паванкяиски проповедник 188 

Георги, епископ девелтски 288 

Георги Кападокийски, христ. мъченик 60, 61, 62, 64, 

66, 67 
Георги Кодин, виз, писатсл 322 

Георги Монах, виз. писател 107, 169, 191 

Георги Одрински, христ. мъченик 287 

Георги Писидийски, виз. писател 147 

Георги, сик на Лъв Пафлагонски 60, 61, 62, 63, 64, 65, 

66, 67 
Георги Сурсувул, български държавник 135, 136, 197, 167 

Георги Сфравцес, виз. писател 108 

Георги Победоносец, християнски свстия 6, 49 

геница, пл. 145 
Герман, лично име 114 
Герман Козинитеки или 

102, 103, 104, 105, 106 

германци (немци), нар. 148, 210, 250 

Гиазихопон, обл. 218 
Гобралтарски проток, вж. Херкулесови стълбове 

Гнеукате (Гиссикате), крепост 218 

глад 116, 119, 132, 135, 186, 150, 157, 167, 172, 174, 

175, 179, 182, 251, 279 
Гоборис (Берис), бълг. kuss 174, 179 

Гойник, сръбски княз 209, 211 
Гомфи, крепост 196 
гонения срешу християните в България 288 

Горна Мизия, рим. провинция 141 

готи, нар. 141, 142, 143, 269, 282, 289, 290, 292, 329; 

срв. скити 
Гоце Делчев (Никополис ад Нестум), гр. 196 

градинарство 21, 22; вж. овощарство 
Градско (Стоби), селище 196 
гранични стълбове, български 46 

Грациан, западнорим. имп. 148 
гребед, длъжпост във флота 219, 220 

Григорий Богослов, царигр. патриарх 309 

Григорий Капалокиец, дично име 18 

Григорий, митрополит на Ефес 69, 70, 71, 72, 78, 74 

грифони, митоз. същества 309 
Грузия (Иверия), 819 
грузинци (нверийци), нар. 819 
гръцки огън, вж. мидийски огън 

Гърция (Елада) 24, 138, 158, 197, 198, 217, 218, 219, 

231, 311 
Гюла, Долна, обл. 213 
гюм (хоихобиоу), съд 65, 66 
Гюмюрджина (Комотини), гр. 195, 196, 243 

Купиташки, христ. светия 6, 

Давид, бълг. цар 299, 320 
Давид, юдейски цар 99 
Дада, христ. мъченик 289 
даки 310 вж. печенези 
Далмат, христ. светия 292 
Далмация, сбл. 205, 206 

Показалец — index nominum et rerum 

Дамян, бълг. патриарх 242 

Дамян Безсребърник, христ. светия 232, 315 

Дамян Славянинът, паракимомен 326 
Дамянов манастир 326 

данък, плащан от Византия на България 109, 147, 148, 

153, 232, 246, 247, 310, 320; плащан от пелопонески- 

те славяни ва Византия 217, 218, 219; плащан от из- 

точлославинските племена на Киевска Русия 200, 208 

Даонион, гр. 145, 171 
Дарданели (Хелеспонт), приток 171, 208, 314 

Дарий Хистаси, персийски цар 98 

дарове 87, 88, 106, 126, 127, 135, 149, 150, 158, 160, 

161, 165, 177, 181, 199, 207, 209, 211, 212, 221, 228 

Двина, p. 200 
дворец, бълг. царски 263, 264 

Дебелт (Девелт), гр., дн. с. 118, 175, 194, 288 

Девкалпоц, MATON. лиде 195 

Девненско езеро 202 
Девтерион, местпост в Цариград 325 

Декатера, гр. 206 
Демиркапи (Манглава) местно име 130 
Демир Капу (Сидера), местно име 117 

Дервентски (Дербештски) проход 13; вж. Касиийски 

врата 

деревляпи, вж. древляни 
Hepxoc (Теркос), rp. 244 
Деций, Гай Kmurr Траян, рим. имп, 141 

Диадора (дн. Зара, Задар), гр. 206 

диамакти 273; срв. скъпоценни камъни 

дивитисий, дреха, вид илат 10, 229 

димарх, виз. дворцова даъжност 226, 227 
Димитриада, гр. 17, 196 
Димитрий, ковчежпик 

кровище 178 

Димитър Солунски Чудотворец, христ. светец 7, 20, 24 

283, 308, 304, 305 
Димотика (Дилимотихон), rp. 194 

динати (аристократи, велможи) 236, 237, 317 

Динея (Диня), rp. 269 
Диовур (лн. Дойран), rp. 196 
двоклейци (лукляни), южиослав. пл. 206 

Диоклетиан, рим. имп. 205, 282, 290 

Диоклетианупол, гр., дн. с. Арменово (Арменохорнон) 196 

Диоклея (Дукля), оба. 205 

Дион Хризостом, църковен писател 69 

Дионисопол (Круни), гр. лн. Балчик 194 

Диос, гр. 196 

диоцез, рим. административна единица 291 

Дирахиум (Дарахий, Драч, дн. Дурес), гр. 208, 210, 248 

дисипат, виз. титла 225; срв. инат 

Дистра (Дристра, Дръстър, дн. Силистра), rp. 218 

Диценг, бълг. Хан 288 
Днепър, р. 13, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 213, 214, 

216, 217, 296, 297; вж. Бористен 

Днестър, р. 172, 199, 202, 213 
добитък, дребен 97, 112, 172, 279; вж. 

добитък, едър 22, 91, 112, 169, 170, 

вж. волопе 

Добруджа, обл. 194, 
договори за мир 69, 81, 82. 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 

90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 109, 

113, 114, 115, 116, 117, 118, 125, 183, 134, 196, 137, 

138, 147, 148, 155, 158, 159, 160, 165, 166, 167, 174, 

176, 179, 180, 181, 182, 204, 209, 214, 223, 250, 

273, 291 

Дойран (Таурезиана, Дпобур), rp. 196 

Долна (Втора) Мизия, рим. провинция 141, 262 

долонки, тракийско пл. 198 
Долонкос, митол. същество 
Дозопия, обл. 315 

на частното императорско съ- 

овде, кози 
171, 172, 279; 

282 

193 

а —— aa 
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доместик, виз. титла и длъжност 220, 279; доместик на 
екскувитите, 139, 192, вж. началник на отреда на 
екскувитито : доместик на Запада 246; доместик на 
иканатите 228, 290; доместик на схолите, титла 120, 
122, 128, 129, 130, 198, 161, 162, 177, 176, 257, 290; 
вж. дукс на схолите, комит Hà схолите 

Домнциаи (Дометиан), рим. ими. 288 
Aon, p. 127, 198, 213, 214, 216 
Дориск (Tpaumyuos) rp. дн. 

Лутра 194 
Доростол (ди. Силистра), гр. 248, 262, 265, 266, 272 

273, 289, 291 ; вж. Дръстър (Дистра, Дристра) 
Достиника, крепост, дн. c. Сепика 210 
Дракон, атински законодател 93 
драконарий (банлофор, зваменосец) 227; срв. сфтихио- 

фор; скриптрофор 
Драма, rp. 102, 104, 105, 194, 213 
Драч, дн. Дурес (Дуръс) 210, 243; вж. Дирахиум 
древаяни (леревляни), руско ил. 218, 258 
дреговичи (уруговичи), руско пл. 203 
дрехи (одежди, досиехи) 10, 170, 172, 173, 212, 213, 

221, 229, 261, 810, 319 ; вж. дивитисий, ефод, камизни, 

с. Лъджа кьой, Терма 

месофора, скарамангий, хламида, хланида; срв. об- 
лекло, дрехари 

дреха, кожена 280; срв. кожух 
дрехари (їпивази} 10 
Дризипара (Друзипара Тракийска, Месина), rp. дн. 

c. Буюк Каращиран 224, 288, 289 
Дристра (Дисгра, Дръстър), гр. лн. Силистра 216 
дромони, кораби 122, 131, 130, 137, 146, 150, 198, 168, 

219; срв. аграрий 
друговити, бълг. славянско пл. 22 
друговичи (дреговичи), руско славянско пл. 203 
друнга (мойра), виз. военна единица 287 
друнгарий, виз. военачалник 237; друнгарий на ви- 

глата, виз. дворцова длъжност 995, 226, 228; друн- 
гарий на флота, титла 122, 129, 130, 158, 159, 162, 
1683, 177, 179, 190, 287, 257 

Дръстър (Дуросторум, Дристра, Доростол, Дистра), гр., 
дн. Силистра 128, 159, 241, 242, 262, 263, 265, 323 

Дубровник (Рауза, Рагуза), гр. 206 
Дукля (Диоклея), обл. 205 
дукляни (диоклейци), южнославянско пл. 206 
Дукум, бълг. хан 288 
Дунав (Истър), р. 12, 13, 93, 122, 127, 129, 131, 143, 

147, 155, 156, 158, 172, 178, 192, 193, 198, 199, 202, 
207, 208, 214, 216, 246, 258, 282, 301, 325 

Дунавска делта 202 
дукс, управител, 194; дукс па схолите 178; срв. доме- 

стик па схолите 
Дурес (Епидамнус, Дирахиум, Драч, Дуръс), гр. 208, 243 
духопенство, висше византийско в България 117, 119, 121 
Дългата (Анастасиева) стена 146 

Еваплрос, манастир 290 
Еварест, христ. мъченик 285, 286 
Евбея, о-в 282 
Евбул, патриций 326 
Евдоксия, съпруга на източнорим. имп. Аркадий 194 
Евдоксиупол, гр., дн. Силиврия 194; вж. Силиврия 
Евдомон (дн. Макрикьой), квартал на Цариград 125, 126, 

137, 146, 152, 160, 167, 177, 234 
Евксин (Евксински Понт), 13, 193, 260, 267; вж. Черно 

море 
Евнапий, виз. писател 190 
овнуси (скопци) 59, 59, 121, 125, 224, 251 
евреи, нар. 140 
Европ, гр., дн. с. Бозаджи 196 
Европа, провинция 94, 108, 177, 192, 243, 244, 256, 259, 

260 
Евсевий, църковен писатех 69 
Евстатий Аргир, друнгарий 122, 123, 130, 158, 159, 220 

Евстрайон, гр. 196 
Евтимий, пратеник на патриарх Николай Мистик 72, 

125, 160 
евтихиофори (знамсносци), виз. военна длъжпост 226; 

срв. дракопарий симнофор, скрипгрофор 
Евтропий, протоспатарий н квестор 285 
Евтропийски манастир 285 
Егиал (Педопонес), обл. 195 
египтяни, нар. 68, 71 

Егниет 71, 96, 98, 298, 295, 318, 321, 
Егисос, гр., ди. Тулча 195 
Егист, брат на Агамемнон, митол. лице 127, 175 
Едеса (Воден), гр. 196 
Еди куле, вж, Хептапиргион 
Едип, тивански цар 98 
еднодръвки (моноксили), лодки 199, 200, 201 
Ежево (Гхиней), c. 196 
зерити (езерци), бълг. славянско ил. 217, 218, 219 

Езоп, древвогръцки баснописец 215 
Екболон (Пмболон), нос 20, 22 
екзамон, мярка 309 
екзарх, титла 52 
Ексавул, виз. велможа 170 
скстрадиция на бегълци 109, 110 
Елада, обл. и тема 178, 197, 218, 231, 282, 238, 213, 309, 

311; вж, Гърдия 
Erena, героиня от Mananara 275 
Елена, дъщеря на виз. нмп. Роман Лакапин 137, 190, 

258, 306 
Елена, съпруга 

лики 142 
Елена, племеннвца на виз. императрица София 323 
емволи (портици) 328 
елини (гърии), нар. 92, 219 
Глос, rp. 217 
Емилиан, Марк, рим. имп. 141 
Емилиан, храст. мъченик 291 

Емилий Павел, рим. прокопсул 196 
Енидже Вардар (Яница), гр. 196 
Енос, гр., дн. Инюз 194, 244 
Еол, древногръцки бог 195 
Солия, о-в 195 
Еордея, rp., дн. c. Моранли (Риаки) 196 
епарх (префект на града), длъжност 5, 7, 9, 10, 11, 144, 

на източнорим. имп. Константин Ве- 

епархии 243, 244 
Еиидамнус, rp. дн. Дурес 243; вж. Дирахиум (Драч) 
Епир, обл. 138, 243, 311; Епир Нови, пров. 248 
епириптарий (панокалимавка) 126, 160 
Ерегли, вж. Мармара Ерегли 
Еркене (Purus, Регина), р. 172 
Еркесия, пограничен окоп 118, 149 
Ерос, брат на Ореитий 289, 290 
Ерусалим, вж. Йерусалим 
Ески Полос (Скопелон), с. 286 
ескувити (ескувитори), отред от виз. дворцова войска 

128, 177, 221; вж. ломестик (началник) на отреда на 
ескувитите 

есофора (долни дрехи) 10 
Есуни (HE CHOH), днепърски праг 200 
Етсокъл, син на пар Едип 98 
етерия, виз. императорска стража 130, 163, 179 
етернарх, длъжност 156, 162, 178 
етиопци, нар. 13, 40, 46, 47, 48, 49, 294 
Етиопия 13 
Ефес, гр. 69, 70 
ефод, дреха 84 
ефталити, пл. 143; вж. авари 
Ефтимий, виз. писател 198 
Ефтимия, съпруга на Юстин I 323, 326 
Ехиней, дн. с. Ежево 196 
ечемик 280 
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Железни произведения 54, 105, 133, 233 

жертвопринонтения, български 113, 155, 169, 170; 

руски 202 
жавописци (зографи), професия 117, 175 

Жизра, р. 200 

жито 97 
Жуан- Жуан, пл. 143; вж, авари 

жупан, славянски племенен вожд 206, 211, 212 

Загора (Загоре), обл. 118, 149, 175, 924 

Задар (Диадора, Зара), гр. 206 
Залдапа, вж. Зелпа 
Залмоксис (Замолксис), мъдрец 269 

заложници 127, 134, 139, 158, 161, 164, 165, 177, 180, 

199 
занаятчии 5, 10, 11, 258 
занаятчийско производство 9, 10, 15: вж. пехове 

запалителни вешества 37, 39, 40, 144, 264; вж. Mur 

дийски (гръцки) огън; огнепръскачки (сифони), огне- 

метни машини 

Запорейени (Алмирис), с. 195 

Зара (Запара), гр., дн. с. Цапарево 196 

Зара (Диадора, Задар), rp. 206 
Зарната, селище 217 

засада 24, 35, 39, 41, 130, 134, 147, 155, 162, 180, 209, 

255, 265 
затвори, вж. тъмници 
Зауца, василеопатор 121, 123, 158, 176 

Захарий, павликяпски проповедник 188 

Захарий Привеславович, сръбски княз 211 
захълмци, южнослав. пл. 206, 208 
Захълмие (Захулме), обл. 210 
Зевс, елински бог 195 
Зелпа (Зелдепа, Залдана), гр. 196 
земеделие 21, 22, 97, 98, 218, 279, 285 
земетресения 144, 166, 318, 319 
Зенон, виз. ими. 143, 144, 285 

Зервохори (Хераклея Саптика, Хераклея Стримонска, 

Жервохори), c. 194 
Зихия, обл. 116, 217 
златарски произведения 15, 48, 133, 180, 268 
Златен por (Стенон), залив и квартал от Цариград 126, 

130, 170, 179, 249, 326 
Златни врата, крепостна порта на Цариград 126, 150, 

155,160, 169, 170, 171 
златци монети (жълтица) 195; срв. пари; номизми 
злато 55, 56, 59, 87, 170, 221, 287, 328 
златопечатно писмо (хрисовул), българско 176, 182; 

византийско 316 
зографи, вж. живописци 

Зоя Карбонопсина, виз. императрица, майка на имп. Кон- 
стантин УП Багренородни 62, 63, 64, 121, 126, 127, 
128, 129, 160, 161, 162, 176, 177, 178 190, 210, 257, 
258, 312 

зъбери на крепостни стени 23, 36, 37, 178, 269 

Иберия (Апенински полуостров) 12 
Иван (Йоан), син на цар Симеон 135, 137, 138, 168, 182 

иверийци (грузинци), нар. 319 
Ивузир Глиаван, хазарски хагак 329 
Иглица (Тросмис, Тресмис), с. 195 
Ир пагик (Никита), царигр. патриарх 155, 157, 158, 174, 

Игор, киевски княз 199, 253, 267 
идолопоклонство на майнотите 219 
Идомена, гр., дн. с. Милетково (Милетковци) 196 
идумейци, пл. 89 
Иезекиил, библ. пророк 270 
Иелкенкая бурун, вж. Левкат 
иканати, отред от виз. дворцова войска 177, 221, 228, 290 
Икмор, руски предводител 268, 260, 271 
иконоборство 172, 286, 287 

илиак (балкоп, площадка) 229 
Илион (Троя), rp. дн. Хисарлъка 141 
Илирик (Илирия), диоцез и обл. 142, 195, 196 

Илия Тесвитски (Тесвитянин), библ. лице, 67, 71 

Имвик, прабълг. лично име или титла 211 

индийци, нар. 294 
Индия 12, 260 
Инеджик (Айнаджик, Апрос или Кермиен), с. 194 

ипат, виз. титла 225, 229; срв. дисипат 

Ипсала (Kuncena) гр. 244 
Ираклея (Ираклия Тракийска, дн. Мармара Ерегли), гр. 

194, 282; вж, Хераклея 

Ираклий, виз. имп. 98, 146, 206, 207, 208, 212, 239, 

204, 295, 309, 324 
. Ираклия Тракийска, вж. Хераклея (дн. Мармара Ерегли) 

Ирана, виз. императрица, съпруга на Лъв IV 153, 171, 

252, 284, 290 

Иринопол (дн. Стара Загора), гр. 158; вж. Августа 

Траяна, Берое 

Ирод, юдейски цар 71 
Исаврия, обл. 144 
Исакий, христ. светия 292 
Исакча (Новиодунум), гр. 195 
Исая, библ. пророк 24, 94 

Исландия, о-в 11; вж. Тула (Тиле) 

Исмаил, син на Аврам и Агар 28 

исмаилтяни, вж. араби 
Испания 141, 143, 293 
Исперих, бълг. хан 148 
Истрос, гр., дн. с. Каранасуф 194 

Истър (дн. р. Дупав) 141, 149, 172, 192, 193, 202, 215, 

248, 252, 259, 267, 269, 273, 290, 320 

Итака, о-в 86 
Италия 230, 241; вж. Апенински полуостров 

италийци 304: вж. римляни, латинци 

Итамар, син на Аарон 87 
Итапол (Неапол), rp. дн. Кавала 196 

Ихтиманска (Българска) клисура 245, 275, 276, 277, 320 

Ицвоклия, прабълг. лично име или титла 211 

Йени махле (Примиана, Корфовуна), с. 196 
Йеремия, библ. пророк 84, 94 
Йерисо (Акант), rp. 196 
Йеровоам, библ. владетел 89 
Йерусалим (Ерусалим) 83, 96, 102, 187, 239 
Йесей, баща на map Давид 95, 96 
Йоан Алака, виз. военачалник 255 

Йоан Антиохийски, виз. писател 190 
Иоан, виз. астроном 135, 182 
Йоан, виз. пълководец от IX в. 288 

Йоан Вогас, стратег 127, 129, 160, 161, 162, 177, 178 

Йоан Геометър, виз. писатен 7, 317, 318, 319, 320, 321 

Йоан Грапсон, началник на отреда на ескувитите 128, 

129, 161, 162, 167 
Йоан Зонара, виз. писател 108 

Йоан Елад, магистър 125, 126, 160 
Йоан стериарх 129, 162, 178 
Йоан Камевиат, виз. писател 6, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

24. 95, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 94, 35, 36, 37, 

38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 90, 51, 

„92, 53, 54, 55, 56, 57, 98, 59 
Йоан Куркуа, магистър 259, 268 
Йоан Лазанис, ректор 124, 125, 126, 130, 131, 132, 133, 

‚ 137, 138, 160, 168, 168, 179, 180. 
Иоан Мистик, парадинаст 132, 164, 180 

Йоан, сресиарс и павликянски проповедник 188 

Йоан Протевон, протоспатарий 218 
Йоан Радин (Радинос), патриций 128, 161, 177 

Йоан Скилица, виз. писател 108, 245 

Йоан Халдеец (Халдос), виз. първенсц 157, 175 

Йоан, хартофилакс на царигр. църква 188, 184 
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Йоан 1 Цимисхи, виз. имп. 5, 7, 236, 237, 238, 239,242, 
243, 244, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 260, 261, 
202, 268, 264, 272, 274 

Йоаникий Чудотворец, виз. отшелник 284, 287 
Иоаница (Иоаникиева планина) 231, 232, 283 
Ионопол (Преслав), rp. 265 
Иона, библ. лице 89 
Иордан, р. 103 
Иосиф Епафродит, навликянски проповедник 188 
Йосиф, царигр. патриарх 284 

'Kasax (Савада), с. 194 
Кавала (Христопол, Неапол), гр. 103, 104, 194, 196, 243 
кавари, xasapcko пл. 214 
Кавказки планини 18, 213, 309 
кавхан, прабълг. титла 123, 170 
Кадъкьой (Халкидон, Калхедон), гр. 239 
Кадъкьой, дн, с. Малък Преславец 109 
Казахия, обл. 216 
Каин, библ. лице 92 
Каира, с. 202 
Калакьой (Капидава), с. 195 
Каламария, солунско поле 21 
Калатос, гр., дн. Мангалия 194 
Кали, майка на Лука Нови Стълпник 285 
Калиакра, пос 194 
Калиник, архитект 144 
Калиник, царигр. патриарх 294 
Калиника, майка на ересиарсите Павел и Йоан 188 
Калиполи (Галиполи), гр., дн. Гелибол 194 
Калмкус, р. 217 
Калое, гр. 245 
Калокир, пратсник 136, 167, 182 
Калокир, патриций 247, 248, 249, 262 
калутаркан, прабълг. титла 136 
Камбия, персийски пълководеп 98 
Кадмея, крепост 74 
каменохвъргачки 173; вж. машини, каменометни 
камизий (хитон), виз. долна дреха 225, 227 
кампагии (обувки) 225 
Кампания, Солунско поле 22 
Камчия (Тича), р. 265 
каналийци, южнослав. пл. 206, 208 
канартикин, прабълг. титла 222 
кандидат, титла във виз. двор 220, 227 
‘кандофор (знаменосец) 237 
каниклей, виз. титла и длъжност 127, 161 
Кападокия, обл. 18, 19, 60, 309, 312 
Капидава, гр., дн. c. Калакьой 195 
Капитолик, викарий 291 
Каран, македонски владетел 195 
„Каранасуф (Истрос), с. 194 
Кардам, бълг. хан 153, 154 
кари, xaaapcko пл. 214 
Карп, христ. мъченик 289 
Карпос (Карсос), гр., дн. Хърсово (Хършова) 195 
Картаген, гр. 289 
картагенци (араби) 251 
Касандра, полуостров 314 
каси, хазарско пл. 214 
Каспийско море 213 
Каспийски врата, дн. Дервенски (Дсрбентски) проход 

18, 98 

касталд (гасталд), длъжност 147 
Кастелий (Кастелион), цариград. кула 240, 326 
Кастри, rp. в Делфийската обл. 281 
Кастория (Касторион), rp. дн. Костур 281 
катаракт 37, 38; вж. врата, крепостни 
кастризий, виз. дворцов служител 225 
Катасирти, селище 129, 130, 162, 178 
катепан (началник) на императорската охрана 220 

катизма (трибуна на хиподрома), 229 
кафтан, дреха 10; вж. скарамангий 
квестори, длъжност 122, 158 
Квинтилиан, христ. мъчсвик 289 
Кекавмен, виз. писател 306 
Келенидий (Келенидон), гр. 196 
Келли (Келла), гр. 196 
Келтски планиви (Алпи) 260 
Кепофрурион, гр., дн. с. Синекли 141 
кентарх, виз. дворцова длъжност 228 
Кентенарий (Кентинарий), царигр. кула 249, 323, 325 
кентинарий, виз. мярка 247 

KepaMucua (Керамийско поле), обл. 197 
Керасунт, гр. 10 
кератий, виз. монета 11 
Керсопирг, крепост 196 
Кереш (Крисос), р. 215 
Кермиен (Апрос), с. 244 
Керчански полуостров (Кимерийски Босфор) 218, 251 
кесар, виз. титла 118, 157, 168, 175, 223, 248, 286, 324 
Кесария, rp. и с. в Кожанско 196 
Кесария, гр. дн. Кайсери в Мала Азия 7, 69, 309 
Кешан (Русцон), гр. 72 
Кешишдаг, вж. Олимп 
Кивериотон, тема 123 
Кидуктон, местност 115 

Киев, rp. 199, 200, 203, 317 ; срв. Самватис 
Киевска Русь 199, 200 
Кизик, гр., дн. Балъккале 199, 141 
килими 172, 254 
Килитбахар (Килия), селище 194 
кимвали (чембало), музикален инструмент 261 
Кимерийски Босфор (Керчански полуостров) 251, 253, 

259, 269 
Кипсала (Кипсела), rp., дн. Ипсала 244 
Кипър, о-в 242 
Кир Млади, персийски nap 98 
кириак, брат на Орентий 289, 290 
Китонити, виз. придворни служители 157, 178 
Клавдий, рим. имп. 265 
Клсолай, герой от Филопатрис 295 
клетви 72, 113, 199 
Клидем, древногръцки писател 195 
Клима Местикон, обл. 194 
климати, географски области 12, 13 
Климати, крепост 301 
Климент Охридски, епископ български 284 
Клиса, гр., дн. Клис 205 
клисури, виз. административни единици 197 
клисуриарх, длъжност 197 
Клитемнестра, съпруга на Агамемнон 127, 175, 260 
клиторион 223, 224 
Клонимир Строимирович, сръбски княз 209, 210 
Книн, прабълг. лично име или титла 211 
ковчежник па частното виз. императорско съкровище 

178 
Кодак, гр. 202 
Кожани (Козани), гр. 196 
кожуси, български 247 
Козани, вж. Кожани 
кози 91 
Козма, търговец от Елада 121, 122, 158 
Козма Безсребърник, христ. светия 232, 315 
колесници 97, 274, 320 
коли 37, 97, 155, 172, 282; български 249; руски 274, 
обковаци с желязо, български 173 

Колония, тема 138 
комент (съвет), 270 
комеркион (комеркий), мито 236, 237, 238 
комес (комит), длъжност 156, 228, 237 
комети 275, 276, 319 
комит, вж. комес 



комит, бълг. аамипистративен управител 320 

комит на схолите, виз, дворцова даъжност 225, 227; 

срв. доместик на схолите, дукс на схолите 

xoue 62, 63, 66, 77, 91, 97, 131, 134, 149, 170 

конница, бълг. 155; ‘виз. 238, 249, 261, 262, 266, 270, 

315: руска 267 
Конопа, селяще 202 
Констант, рим. имп. 142 

Константиана, гр., Au. Кюстенджа {Констанца} 194 

Константии | Везики, римски имп. 142, 192, 193, 204, 

249, 265, 282, 322, 323 
Констатин НТ, виз. ими, 310 
Константин iV Погонат, виз. имп. 147, 148, 198, 204, 

252, 318 
Константии V Копроним, виз. имп. 9. 151, 152, 153, 5%. 

198, 252, 281, 284, 286 
Коистантан Vl, виз. имп. 153, 171, 221, 252, 284, 290 

Константин УИ Багренородни (Порфирогенет), виз. имп. 

5, 62, 75, 107, 108, 118, 125, 137, 139, 140, 159, 

160, 178, 179, 182, 190, 191, 192, 198, 194, 195, 196, 

197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204. 205, 206, 207, 208, 

209, 210, 211, 212, 218, 214, 215, 216, 217, 218, 213, 

290, 201, 929, 998, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 228, 

234, 242, 257, 258, 285, 306, 308, 312 

Константин VIH, виз. имп. 249 

Константин Малелиас, лично име 128 
Константин, вж. Самватий 
Константин Bipaa, патриций 206 

Константин, западноримски имп. 142 

Константин Гонгила, евнух 126, 129, 162, 178 

Константин, зет на имп. Роман Лакапин 197 

Ковстантин Кефала, виз. императорски дворцов прото- 

поп 128, 161 

Константин Липс, патриций 128, 129, 161, 177 

Копсгавтии Манаилитис (Лъже-Силван), павликянски 

проповедник 186 
Константин от Малелия, лично име 161 

Константии, паракимомеп 126 
Константин, патриций и стратег от УШ в. 290 

Константин, патриций or X в. 120 

Константин Пацик, зет на xau Крум 170 

Константин Ролий, виз. императорски пратеник 136, 167 

Константин Тоскара, виз. първенец 157, 175 

Константинаки, квестор 152, 158 

Констанца, Ex. Кюстенджа (Кокстайтнана) 

Констанций, източноримски имп. 142 

Констанция (Константиана), гр., AH. Кюстенджа 194, 202 

Констапция (Константинопол), гр., дн. Дариград (Истаз- 

бул) 293, 294, 324 
консул, рим. титла 225 
консуларий (консиларий), хегемон, длъжност 198 

Контария, местност в Цариград 324 

конюшни 77 
Копач (Верпи), с. 196 
копачи, обсадни съоръжеция 173 
копия 24, 36, 91, 98, 133, 155, 165, 180, 233, 254, 259, 

263, 266, 290 
копринени платове 10, 11, 54, 137; дрехи 810 

кораби 17, 20, 22, 23, 33, 34, 35, 88, 39, 40, 41, 54, 56, 57, 

129, 124, 129, 144, 147, 151, 152, 156, 157, 162, 163, 

168, 178, 240, 258, 259, 260, 270, 287, 293, 326 ; or- 

непосни 259, 267, 268, 270, 273; продоволствени 256, 

267; mx. галеи, дромони, триери, флота, хеландий ; 

срв. ладни 
корабопритежатели 17 
корабоплаване, речно 202; срв. кораби, ладии 

Кордил, стратилат 156 
коректор (хегемон), длъжност 283 

Коринт, rp. 231, 232 
Коринтски провлак 231 
кормила, корабни 202 
Коронея (Лъгадинско езеро) 21 

334 Показалец — Index nominum ct rerum 

корони, царски, български 274 

Корсун (Херсон), гр. 127 
Кортик (Куртик), виз. воепачазник 122, 158 

Корфовуна (Иримиана), Иснимахале с, 196 

Космидион, местно име 133, 165, 180 

костепурки, обсадни машини 178 

Костур (Кастория), rp. 231 
котви, корабни 35, 180, 258 

котраги (кутригури), прабъяг. ил. 252 

Кракнакате (ди. Сороки), крепост 218 

крама (микстум) обред 224 
Крарион, днепърски Ород 202 

Крез, мидийски цар 84, 92 

Кремона, гр. 224 
Кренидес (Филипи), гр. 194 
крввичи, руско слав. пл. 200, 203 

Кримски полуостров 213, 297, 301 ; вж. Херсон 

Кринит Аротра, протоспатарий 218 

Крисос, дн. p. Кереш (Къорьоні) 215 

Крит, о-в 18, 44, 130, 147. 221, 230, 268, 295 

Критий, гергй or Филспатрис 295 
Крк (Векла), о-в и гр. 206 
Кронос, митол. божество 193 

Кронос (Сатурн), иланста 295 E 

Крум, бъаг. хан 7, 109,110, 111, 118, 119, 154, 155, 

156, 169, 170, 171, 173, 287, 288, 201, 292, 310 

Круни (Дионисопол) гр. ди, Балчик 194 

Ксеркс, персийски пар 24, 06 

Ксиролоф, хълм в Цариград 135, 148, 182 

Куарципур, обл, 212 
Кубан, р. 203 
Кубер, прабълг. вожд 197 

Кубрат, прабълг. xau 215 
кувикуларий, 290 
куки, обсадни съоръжения 268 

zouxorgior (гюм), съд Go, 66, 67, 68 

кули 38, 29, 40, 47, 173, 219, 267 

кумани (половци), пл. 252 

Куроковион, манастир 286 

куропалат, титла 174, 223, 246, 824, 325 

Куртик, вж. Кортик 
куртугерматон, хазарско рт. 214 

Куру, крепост 19 

Кусан, маджарски предводител 158 

кутрагури (вотраги), прабълг. пл. 252 

кучета 113, 209, 288 
Кълново (Диня), c. 165 
Кушиница (Кушница, Кошница), ил. и манастир 102 

Кюстенджа (Константиана, Констанция, Констанца), гр. 

194, 202, 323 
Кючук Чекмедже (Ригий), rp. 171 

Дагер, вж. стан 
ладии (лодки) 37, 170, 200, 201, 248, 258, 259, 267 

срв. кораби 
лаксдемонни (спартавци), пл. 98, 194 

Лакедемон (Спарта), гр. 217 
лакет, мярка 11, 151, 324 
Ламех, библ. mune 92 
Ламия, гр. 196 
лангобарди, германско пл. 147 
Лариса, гр. 196, 243, 304, 306 
латинци 241; вж. италийци 

Леанти (ВЪРЮЧНН), днепърски праг 201 

Левкан (Йелкенкая бурун), нос 148 
Лекастрия, местно име 192 
лен 10, 54 
ленени тъкани 10, 54 
Леонтий, виз. имп. 252, 325 
Леонтий, виз. саповник 177 
Лерин (Хераклея Лиикестидска, Флорина), гр. 196 

леси (1200), въжета 220 



лестригони, митол. същества 100 
либийци, нар. 141 
Либия 98, 203, 204 
литра, мярка 69, 247, 324 
Лиунтик, син на маджарския илсменси вожд Арпад 214 
Лициний, зет и съимператор на Константин Велики 

142, 282 
доготет, длъжност и титла 153, 170, 290, 222, велик 

лототет 200; — на дрома 120, 210, 220; — на дър- 
жавното съкровише 220; —- на частпото император- 
ско съкровище 220; — на съкровището на военното 
ведомство 220; — ца пътпшата и съобщенията 220 

лодки, вж. ладии 
лозарство 21, 22, 279, 310 
Лонгин, брат на Орентий 289, 290 
лостове, обсадпи съоръжения 173, 268 
Лиутпранд, кремонски епископ, гермайски пратспик 

224, 241 
Лука Нови Стирийски, христ. светия 6, 231, 232, 238, 

234 
Лука Стълпиик, христ. светия 6, 235, 285 
Лукиан, античен писател 69, 295 
Лъв 1, виз. имп. 324 
Лъв Ш Исавър (Конон, Cnpuen) виз. имп. 150, lol, 

172, 284, 286, 287, 298 
Лъв IV Хазарски, виз. ими. 153, 290 
Лъв V Арыенец, виз. имп. 107, 110, 111, 112, 113, 196, 

156, 157, 158, 169, 170, 171, 172, 285, 287, 288, 290 
Лъв VI Мъдрн, виз. имп. 5, 9, 69, 75, 107, 121, 122, 

128, 125, 130, 176, 190, 210, 214, 219, 225, 238, 284, 
235, 242, 257, 258, 285, 304, 305, 312 

Лъв Агеласт, протоспатарий 219 
Лъв Аргир, лично име 180, 131, 161, 162, 163, 177, 

179 
Лъв Арменец, подначалньк на виз. флота 219 
Лъв Асириец, виз. велможа 170 
Лъв, виз. пълководец от [X в. 288 
„ъв Гимост, етериарх 106, 157 
Лъв Граматик, виз. писател 6, 140, 141, 112, 148, 154, 

145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 194, 199, 
156, 157, 158, 159, 150, 161, 162, 168, 164, 165, 108, 
167, 168, 169 

Лъв Дякон, Bus. писател 6, 245, 246, 247, 248. 249, 
250, 251, 252, 253, 254, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 
262, 263, 264, 265, 266, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 
274, 275, 276 

Лъв, епископ никейски 288 
Лъв Катакалон, виз. военачалник 7, 123, 124, 131, 159, 306 
Лъв Магистър (Хиросфакт), виз, саповник 46, 123, 159 
Лъв Одрински, христ. мъченик 287 
Пъв Пафлагонийски, лично име 60, 61, 62, 63 
Лъв Педиасим, лично вме 250 
Лъв Равдух, протоспатарий 210 
Лъв Триподит, арабски военачалник 6, 18, 56, 57, 08, 

59, 124 

Лъв Философ, патриций 306 
Лъв Фока, доместик на Запада, куропалат 62, 123, 124, 

128, 161, 177, 178, 246, 257, 258, 268 
лъвове 91, 195 
Лъгадинско езеро (Kopones) 21 
Лъгаданско поле 21 
Лъджа кьой (Граяпупол, Терма Лутра), c. 194, 248 
Лъже Силван, вж. Константин 
лък 34, 35, 36, 37, 38, 98, 173, 203 
Любеч (Любица), гр. 199, 200 
Люле Бургаз 194, 221, 288; вж. Аркадиопол (bepryac) 
лютичи, руско славянско пл. 200 

Маврикий, виз. имп. 145, 324, 320 
Маврокастрон, селище 297 
магарста 277 

Показалец — Index nominum et тепий 

магистър. титла и длъжност 109—125, 138, 160, 177, 
178, 210, 292, 228, 225, 226, 227, 228, 229, 258, 255, 
257, 214, 277, 325 

Магнит, митол. лице, 195 
Маготин, лично име иди титла 136 
Мадара 159; вж. Мундрага 
маджари 61, 122, 123, 135, 138, 199, 186, 158, 159, 168, 

176, 199, 203, 204, 210, 214, 216, 217, 220, 240, 255, 
279 

Майна, rp. 217, 219 
майноти, пл. 219 
майстори-техници 173 
макари o7 
Македон, епоним 195 
Македония, обл. и тема 18, 19, 24, 99, 102, 113, 118, 132, 

136, 139, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 164, 167, 174, 
179, 182, 195, 196, 197, 221, 252, 256, 257, 259, 275, 
261, 287, 808, 810, 319 

македонци, античен народ 68, 195, 196, 197 
македонци (тракийци) 158, 156, 217 
Макега (Макетия), обл. 195; срв. Македония 
Макрикьой (Евдомон), квартал от Цариград 125 
Максенций, рим. имп. 282 
Максим, христ. мъченик 282, 289 
Максимиан, Херкулий, рим. имп. 282, 289, 290 
Максимианопол (Порсуле), rp. ди, местлостта Месни- 

калсси 194, 213 
Максиман, рим. имп. 289 
Мала Азия (Азия, Анадолия, дн. Анадол), обл. 10, 14, 

19, 69, 78, 115, 116, 118, 122, 123, 125, 139, 215, 246, 
280, 317 

Маламир, бълг. хан 156 
Малатряя (Дион), rp. 196 
Малей (Малса), нос 217, 219 
Малезия, гр. 164 
Малък Преславец (Кадъкьой), с. 159 
Мангалия (Калатис), гр. 194 
Манганон, квартал от Цариград 109 
Манглава (дн. Демиркапи), местно име 130, 163, 179 
манлагор, длъжност 220 
Мани (Манес, Курбикий), осповател на манихейството 

186 
манихейство 185, 186, 187, 188, 189 
Мануил, епископ одрински 119, 287, 238 
Мариам, дъщеря ла Мойсей 97 
Мариан, епископ 144 
Мариан Аргир, патриций 139, 157, 175 
Марин Одрински, христ. мъченик 187 
Марица (Хеброс), р. 127, 221, 243 
Марицика, баща ва св. Йоаникий 284 
Марзя-Ирина, бълг. царица 70, 81, 136, 138, 167, 182, 

188, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 198 
Мария Нова, христ. светица 6, 75, 76, 77, 76, 79, 80, 81 
Мария, първа съпруга на Иоан Цимисхи 254, 257 
Марикатон, с. 284 
Марманс, бълг. пълководец 211 
Мармара, Ерегли (Перинт, Хераклея, Грегли), гр. 141, 

282 
Мармарот, скитски вожд 290 
Марония, гр. 196, 243 
Марош (Морисис, Муреш), р. 210 
Марсий, елипистически писател 195 
Марул, иканат 128, 161, 177 
Марцианопол (Марцианопол Тракийски), rp., дн. с. Река 

Девня 281, 282, 283, 289 
Масалма, арабски военачалник 150 
масло 67 
мачти, корабни 202 
машини, обсадни 173, 261, 262, 263, 264; вж. машици, 

каменометни (камевохвъргачки); костенурки; овни ; 
прашки; машини, стенобойни ; скорпиони 

машини, каменометпи 34, 35, 36, 38, 126, 160, 172, 173 
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машини, стрелохвъргачни 126 
Мегара, гр. 194 
мегери, хазарско пл. 214 
Мегетия, лично име 325 
мед, метал 87, 155, 156, 328 
мед, ичелен 10 
Медея, дъщеря на Аетос 176 
медимна, мярка 273 
медни произведения 54, 172 
Мелнас, византийски военачалник 128, 161, 177, 192 

Мелитене, гр. 317 
Мелитива, христ. мъченица 288 
Мемнос, тракийско лично име 176 ; вж, Мецос 

Менандър, виз. лисатед 190, 308 
Менсврия (Мемневрия, Месемврия), rp. ди. Несебър 

136, 176 | 

Менелай, пар, герой от Илиадата 275 
Менос (Мемнос), епоним 136 
Меотидско езеро (Меотида), дн. Азовско море 142, 216, 

252, 269 
Меройски климат 12 
Месемврия (Меневрия, Мемневрия, дн, Несебър), гр. 

112, 136, 138, 147, 162, 167, 168, 176, 177, 193, 208, 

244 
Месина, rp., лн. с. Буюк Каращиран 244 
Месинкалеси (Максимианопол), до Гюмюрджина 

мотиви) 194, 243 
месофора, дреха 10 
Места (Нестос), р. 194, 221, 243 
Методий, зограф, 117, 175 
Методий Патарски 6, 7, 68 
Методий, царигр. патриарх 174 
Метони, rp. 17; вж. Модон 
мечове, 24, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 

63, 91, 148, 220, 256, 290 
миди, нар. 98; срв. маджари 
мидийски (гръцки) огън 144, 150, 267, 273; вж. запали- 

телни вещества 
Мидия 24; вк, Персия 
Мидия, rp. 77, 79, 196 
мизи, тракийско ил. 195; мизи (българи) 246, 247, 248, 

250, 253, 255, 257, 258, 262, 263, 264, 265, 266, 275, 

276, 299, 320 
Мизия (Скития, България), обл. 141, 144, 194, 247, 251, 

258, 274, 281, 289; вж. Горна Мизия; Долна (Втора) 

Мизия 
Микена, гр. 89 
Милетково (Милетковци), с. 196 
милинги, бълг, славянско пл. 217, 218, 219 
Милион, паметник в Цариград 328, 324 
милчани (милци), полабско славянско пл. 217 
миник, прабъяг. военна титла 130, 136 
Миризос, rp., дн. с. Чаталтепе 194 
Мармикион, rp. 265 
мита, търговски 122, 158, 238; срв. комеркион (комер- 

кий) 
Митилин, о-в 60 
Михаил, син на цар Симеон 125, 135, 138, 182 
Михаил, син на Моролеон 130 
Михаил | Рангаве (Куропалат), виз. имп. 108, 109, 110, 

111, 154, 155, 156, 171, 174, 284, 287, 291 
Михаил П Аморийски (Гравъл), виз. ими. 107, 114, 115, 

206, 285, 286 
Михаил Ш, виз. имп. 107, 115, 116, 120, 157, 174, 217, 

325, 326 
Михаил Варкала, началник на дромоний 219 

Михаил Вишевич, захълмски княз 210 
Михаил Вурца, лично име 250 
Михаил, китонит 251 

Михаил Малеин, христ. светия 6, 312, 313 

Михаил Моролеон, виз. военачалник 162, 178 

Михаил Старецът, пръв гребец на дромоний 219 

(Ко- 

Миханл Стипиотис, патриций 132, 164, 180 

Михаил Tockapa, BH3. императорски пратеник 128, 161, 

177 
Модон (Метони), rp. 17 
Мойсей, еврейски вожд 95, 97, 101, 187 
мойра (друнга), виз. военна единица 287 

Мойсей, комитопол 299, 320 
Мокша, p. 213 
молби (просби) до виз. император 229 
монголи, нар. 143 
монери, кораби 259 
Моравия (Велика Моравия) 215 
Моракли (Риаки), с. 196 
мордви, източнофинско пл. 213 
Мордия (Морлвия), обл. 213 
мореплаване 37, 97; вж. кораби, ладии (подки), npucTa- 

нища 
Морея (Пелопонес), полуостров 233 
Морисис (дн. Муреш, Марош), р. 215 
Моролеон, патриций 132, 162, 164, 178, 179 

Мортагон (Муртагон, Омуртаг), бълг. хан 114, 119 

моряци 20, 238 
мостове 171, 172, 278 
мотики 105, 233 
Мраморно море 145, 150, 243 
музика 153, 228, 229 
музиканти, виз. императорски 225, 228 
музикални инструменти 228 
мулета 277 
Мундрага (Мадара), крепост 159, 214 
Мунтимир, сръбски княз 209, 210 
Муреш, вж. Морисис 
Муртагон (Мортагон), бълг. хан 288; вж. Омуртаг 

Мусик (Музик), роб-скопец 121, 122, 158 
Мъглен, обл. 196 
мюзсин, мюсюлмански духовник 294 

Навпакт, гр. 248 
наказания, български 137, 168, 186, 188, 310; вж. TbM- 

пици 
паложници, български 170 
наметало, дреха 10 
Наръш (Нариш, дн. Филаделфиана), с. 46 

нарентани, южнослав. пл. 210; срв. арентани (пагани) 

нафта 144 
началник на отреда на ескувитите, длъжност 128, 139, 

145, 177, 192; вж. доместик па ескувитите 

началник на огреда на иканатите, длъжност 128 

Неапол (дн. Кавала), rp. 195; срв. Итапол 

неки, хазарско пл. 214 

Некронила (Некропилите), черпоморски залив 216 

немци (германци), nap. 210; срв. франки 

Неофит, виз. имп. пратеник при сърбите 106 

Неохори (Амфиполис), с. 196 
Нерон, рим. имп. 74 
Несебър (МЕСЕБРЬ), гр. 149, 244; вж. Месемврия 

Нигрита, гр. в Македония 196 
Нигрита (Партикопол, Парикопол), гр. 194 
Нике (ag. Хавса), rp. 142 
Никедис (Никея), гр. 196 
Никея (дн. Изник), rp. в Мала Азия 139, 185, 288 

Никея (Никедис), гр. в Македония 196 | 

Никита, виз. имп. иратеник 54 : 

Никита Сладик, протоспатарий 127, 129, 161 

Никита Канакис, свещеник в гр. Виза и Мидия 77 

Никита Кринит, стратилат 122 
Никита Ксилинит, патриций 150,151 
Никита, магистър 136, 182 
Никита (Рендакий) от Елада, лично име 129, 130, 178, 

198 
Никита Склир, виз. пълководец 122, 158 
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Никита, царигр. патриарх 151, 153 
Никита, вж. Игнатий 290 
Никифор “1 Геник, виз. имп. 108, 154, 170, 252, 281, 

284, 290, 291, 292, 
Никифор П Фока, виз. имл. 9, 108, 122, 123, 124, 158, 

159, 224, 246, 247, 248, 249, 250, 252, 257, 261, 277, 
295, 320 

Никифор Еротик, патриций 249 
Никифор, съпруг на Мария Нова 76, 78, 
Никифор Уран, магистър 277 
Никифор, царигр. патриарх 154 
Никола, комит, баща на комитопулите 920 
Николай, виз. имп. пратеник при сърбите 106 
Николай Дука, виз. военачалник 129, 161, 178 
Николай Мирликийски, христ. светия 60 
Николай I Мистик, царигр. патриарх 72, 82, 125, 126, 

132, 138, 160, 164, 179, 180 
Николай, патриций 251 
Николай 1, римски папа 16 
Никомидия, гр. 142 
Никопол (Акциум Никополис), гр. в Южен Епир 138, 

248 
Никопол (Никополис ад Нестум, дн. Гоце Делчев), гр. 

196 
Hua, p. 13, 98 
Ниневия, rp. 318, 319 
Ниоба, митод. лице 101 
нобилисим, виз. титла 293 
Новгород, гр. 199 
Новиодунум (дн. Исакча), гр. 195 
Повохудоносор, асирийски цар 83 
номизма, виз. златна монета 11, 105, 145, 146, 217, 218, 

219, 221, 247 

обици 273 
облекло (носия) аварско 309; българско 65, 135, 182, 

228, 255, 309; византийско 9, 10, 11, 225, 926, 227; 
печенежко 213 

обол, monera 108 
обмяна на иленници, вж. размяна на пленници 
обреди, езически на българите 118, 114, 121, 155, 169, 

170; на русите 202 

обсади, български 118, 126, 132, 160, 161, 164, 171; 
византийски 263, 280; славянски и аварски 147 

обсадни съоръжения, български 173; вж. валове, ма- 
шини, куки, постоце, стълби, ТОПКИ 

обувки (кампагии) 225, 226, 227, 229; червени, българ- 
ски царски 274 

овни, обсадни машини 173 
овощарство 279 
овце 12, 91, 172, 173; вж. добитък, дребен 
огиспръскачки (сифони), огнеметни машини 40, 173; 

срв. запалителни вещества; мидийски (гръцки) огън 
одежди, църковни, бълг. 268; скъпоценни 87, 170, 287; 

срв. дрехи 
Одесос (Одисос, дн. Варна), гр. 281, 283 
Одрин (дн. Едирне), гр. 70, 72, 27, 132, 142, 143, 161, 

164, 195, 243, 287, 288, 292; mx. Адрианопол, Ope- 
стия 

одризи, тракийско пл. 244 
Ока, р. 200, 218 
окови 93, 72, 76, 132, 211, 212 
окоп, вж. вал 
Оксия (Сиврида), нос 150 
Олим (дн. Кешишидаг), планина в Мала Азия 278, 287, 291 
Олимп, планина в Гърция 83 
Олимпиада, македонска царица 99 
оловни предмети 171 
Олоферн, библ. лице 89 
омофор, църковна одежда 138 
Омир, древноелински поет 83 

48 Гръцки извори за българската история, т. V 

Омуртаг, (Мортагон, Муртагон), бълг. хан 111, 114, 
116, 119, 291 

оногувдури, прабълг. пл. 198 
Опсара (дн. Прес), гр. 206 
Опсикион, тема 122, 123, 139 
Орентий, христ. мъченик 289, 290 
Орест, син на Агамемнон 127, 170, 260 
Орестия (Орестиада, дн. Одрин), гр. 127, 175, 195, 260; 

вж. Адрианопол 

Орви (Кастелум Борнос), гр. 194 
Орфански залив 21 
осетинци (алани), нар. 218 
ослепяване, присъда 129, 130, 178 
Осман, арабски халиф 19 
осткарий (вратар), виз. дворцова длъжност 221 
откуп на градове 253, 298; на плениипи 48, 49, 52, 53, 

94, 55, 56, 57, 116, 123, 145, 146, 159, 176, 253; ua 
роби 237 

Отон 1, германски имп. 224, 241 
отониопрат, професия 10 
отрязване на носове, наказания 158 
Охрид, гр. 284 

Павел Арменец, павликянски проповедник 188 
Павел Брапович, сръбски княз 211 
Павел Кипърски, napurp. патриарх 153 
Павел Латърски Нови, xpucr. светия 6, 230 
Павел, син на Калиника, павликянски проповедник 188 
Павел, xpucr. апостол 19, 71, 197, 283 
павликяни 118, 151, 185 
пагани (арентани), южнослав. пл. 206, 207 
Палестина 102, 103, 104 
памучни платове 10 
Памфила (an. Адалия), обл. 124 
Панак (Панега ?), р. 104 
Папгей (Купиавица, Кушница, Кошница}, планина 102 
Пандар, герой от Илиадата 275 
палатки, виз. императорски 276; военоначалническа 278 
Панега, вж. Панак 
панери (кошшици) 221 
Панион (Теодосиопол, дн. Панидос, Панизо), rp. 171, 194 
Панкратука, виз. военачалник 127, 161, 177 
панокалимавка, вж. епириптарий 
Панопия, обл. 142 
Папагия, обл. 216 
парадинаст, титла (парадинастевон) 132, 164, 168, 180 
паракимомен, длъжност 126, 139, 157, 261, 326 
Пардос, виз. духовно лице 288 
пари 11, 15, 54, 55, 56, 105—114, 144, 150, 310, 321 
Парис, герой от Илиадата 275 
парти, нар. 98 
Партикопол (Парикопол, дн. Нигрита), rp. 194 
Пасикрат, христ. мъченик 289 
пастири 91 
Патрас, rp. 231 
патриций, титла 120, 122, 127, 128, 130, 132, 138, 147, 

155, 158, 159, 161, 162, 163, 177, 180, 220, 222, 224, 
225, 226, 227, 229, 286 

патриция зости, титла 223 
Пафлагония, обл. 6, 60, 61, 138, 312 
Пацик, виз. бежанец B България 170 
Пела, rp., дн. Постол (Arum Апостоли) 196 
Пелагония (Хераклея, ди. Битоля), rp. 196 
Пелопонес (Ergan, Морея), полуостров и обл, 17, 129, 

195, 197, 198, 217, 218, 219, 232, 233, 234, 311; 
тема 217 

пентапиргий 227 
Пеония, обл. 142 
Пепарит (дн. Скопелос), о-в 197 
Пердика, македонски цар 09 
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Перинт (Хераклея, Ираклея, дн. Мармара Ерегли, Ерегли), 
rp. 141, 194, 243 ; 

Персей, македонски цар 196 
персийци (перси), нар. 98, 140, 146, 147, 239, 293 

Персия (Мидия) 10, 24 
Петра, царигр. квартал 325 
Петрона, виз. пълководец 118 
Петър 1, бълг. цар 7, 70, 75, 80, 126, 135, 137, 188, 139, 

166, 167, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 198, 
204, 223, 230, 232, 247, 248, 249, 268 

Петър Българинът, българин във Византия 197, 198, 175 

Петър, виз. стратег 146 
Петър Гойникович, сръбски княз 209, 210, 211 
Петър Куропалат, брат на имп. Маврикий 325 
Петър Одрински, христ. мъченик 287 
Петър, патриций от IX в. 290, 291; патриций от X в. 254 
Петър Сицилийски, виз. писател 187 
Петър, христ. апостол 71 
пехота, виз. 261, 262, 315 
печенеги, нар. 5, 197, 160, 161, 162, 177, 178, 199, 212, 

213, 214, 215, 250, 258, 273, 274, 279, 298, 310 

Печенегия 216 
пещ, готварска 65, 66 
Пиге (ди. Балъклъ) местност край Цариград 130, 131, 
Пиги, местност край Цариград 133, 167 
Пидна, селище 196, 814 
Пимения, майка на христ. мъченик Карп 289 
Пиней (Саламврия), р. 904 
писма, бълг., вж. златопечатно писмо (хрисовул) 
Питагор, древногръцки философ 269 
пиянство 268, 291, 310 
платна 10, 11; за мачти 202 
платнар, професия 10, 11; вж. отониопрат 
Платон, древногръцки философ 69, 90 
Платос, о-в 287 
Пленимир, син на цар Петър 138 
плевници, аварски 145; арабски 19, 49, 50, 51, 52, 53, 

54, 55, 56, 57, 58, 128, 138, 139, 171, 172, 178, 174, 
175, 179, 204, 212, 232, 291, 310, 815; византийски 
123, 151, 156, 159, 205, 279, 231; маджарски 123, 139 

Плиска, гр. 265, 328 
Пловдив (Филипопол), гр. 104, 127, 194, 243 
Плутарх, гръцки писател 89 
Плутинопол (Плотинопол), гр. 194 
плячка 114, 115, 139, 150, 171, 179, 180, 205 
побой, наказания 137, 282 
повязка 10; вж. чалма 
Подарон, подначалник на виз. флота 219 
подаръци, вж. дарове 
подстратег, длъжност 110, 122 
покривки, арменски 172 
Полибий, гръцки историк 89 
Полина, с. 196 
Полиник, син на цар Едип 98 
полюдие, обиколка за събиране дапъци y русите 208 
Постол (Пела, Агии Апостоли), с. 196 
Поморие (Анхиало), гр. 62, 194 
Поморийско поле 312, 313; срв. Ахсло/ Ахелой 
Помпейан, хегемон 283 
Помпейол, гр. 144 
Понт, тема 10 
Понт (Понтийско море), вж. Евксински понт (Черно море) 
Понтийски климат 12 
Пополия (Пловдив ?), гр. 104 
Порсуле (Максимианопол}, гр., дн. Месинкалеси 194 
поставки за стрели 178 
Пот Аргир, доместик на схолите 130, 131, 139, 162, 

163, 178, 179 

Потидея, гр. 314 
Потиоли, гр. 289 
пояси, арабски 289 
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прабългари нар. 144, 147, 198, 197, 203; вж. котраги; 
оногундури 

прагове, днепърски 200, 201, 202 
прандия (панделка), платнена лента 11 
прасини (зелени), виз. циркова партия 226 
прасинодиблата, вид плат 10 
пратеници, бълг. в Цариград 120, 125, 152, 176, 221, 

225, 226, 227, 228, 250 
прашки, ръчни 35, 263, 266, 267; машини 173 
прашници 301 
Превеза, гр. 243 
Предтеча, манастир 103 
препозити, виз. дворцови длъжности 221, 225, 229, 323 
Пресиян, бълг. хан 209 
Преслав, гр. 176, 214, 241, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 

265, 328; срв. Иоавопол 
префект (praefectus urbi), длъжност 823 
Привеслав Мунтимирович, сръбски княз 210, 211 
Приеполе, гр. 210 M 
Примана, rp. ди. Корфовуна (Иевимахле) 196 
припаси, хранителни 279, 280 
Принцови о-ви 150 
Приск, виз. воевачалник 149 
Приск, виз. писател 190, 308 
пристанища 20, 52, 57, 171, 299; вж. скеле (пристан); 

срв. корабоплуване 
Проб, Марк Аврелий, рим. имп. 141 
проедър, титла 249, 161 
проконсул, рим. длъжност и титла 196 
проконсул (антипат), виз. титла 222, 225 
Прокопия, дъщеря на имп. Никифор 1 287 
Прокъл, гръцки философ 144 
Просигой, сръбски княз 209 
просмонарий, църковнослужител 61 
Протей, митол. герой 94 
протоасекрит, виз. дворцова длъжност 225; срв. асекрит 
протовестиарий, длъжност 124, 136, 138, 159, 167, 168, 

176, 192 
протоманлатор, длъжност 131, 168 
протонотарий na дрома, длъжност 220, 221 
протосинкел, църковна длъжност 224 
протоспатарий, длъжност 127, 161, 210, 217, 218, 219, 

220, 223, 229 
протиктори, виз. дворпова стража 225 
Псевдо-Симеой, виз. писател 169, 170, 171, 

174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182 
пурпур 819 
ичели 91, 97 
първенци, български 15, 16, 68, 154, 181, 262; вж. 60- 

ляри; византийски 54, 170, 173, 189, 220, 221, 222, 
228, 224, 225, 226, 227, 228, 229; руски 256, 270; 
славянски 45 

172, 173, 

Раб (Арви), гр. 206 
Равдос, квартал от Цариград, 159 
Рагуза (Рауза, дн. Добровник), гр. 206 
разбойници 15 
Разград (Абрит), гр. 141 
размяна на пленници 128, 137, 138, 139, 161, 168 
разузнаване, вж. шпионаж ; съгледвачи 
рала 24 
Раса, гр. 209 
Рауза, вж. Дубровник (Рагуза) 
Рашка, р. 209 
Редесто (Родосто, дн. Текирдаг), гр. 171, 194 
Река Девня (Марцианопол), с. 282 
ректор, длъжност 124, 160, 178, 224 
Рендакий (Рендакис), вж. Никита 
Риаки (Моранли), с. 196 
риболовство 21, 22, 37 
Ригий, гр., дн. Кючук Чекмедже 171 
Ригидион, манастир 286 
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Purus (Регина, ди. Еркене), p. 172 
ризници 91, 95, 152, 254, 261, 267, 270, 271 
Рим, rp. 14, 16, 17, 141, 142, 143, 186, 196, 205, 208, 

224, 230, 281, 282, 289, 294, 320 
римляни, нар. 99, 141, 142, 196, 197, 205, 206 
роби, византийски 236, 237, 238 ; руски 201; сръбски 209 
pora, заплата па виз, войска 221 
Родон, кувикуларий 290 
Родопа, пров. 194, 243, 244 
Родопи, планини 247 
Родоски климат 12 
Родослав, сръбски княз 209 
Родосто, вж, Редесто (дн. Текирдаг) 
Родофил, виз. имп. пратеник 46, 55, 56 
Роман, бълг. цар 138 
Роман 1 Лакапин (Авастаг), виз. имп. 62, 69, 70, 73, 74, 

81, 82, 107, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 
137, 138, 139, 140, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 
177, 178, 179, 180, 181, 184, 190, 198, 203, 204, 211, 
218, 219, 221, 222, 238, 234, 257, 258, 285, 306, 314 

Роман П, виз. имн. 107, 139 191, 222, 223, 246, 249, 
250, 314 

Роман Аргир, виз. пълководеп 128, 161, 162, 177 
Романия (Тракия) 156, 158, 203 
руси, нар. 5, 6, 198, 199, 224, 230, 241, 247, 248, 249, 

250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 
261, 262, 268, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 
271, 272, 213, 274, 276, 279, 296, 299, 317, 319 

Русион (Рускьой, дн. Кешан), гр. 72, 196, 244 
Русия 199, 200, 213, 216, 317; ср. Киевска Русия 

Сабири (сабипори), xyucko ил. 309 
Сава, р. 216 
Савада, гр., дн. с. Кавак 194 
сагудати, бълг. славянско пл. 22 
Сазль дере (Артискос), р. 127 
Сакакате, крепост 213 
Сакар планина 118 
сакеларий, длъжност 178 
Сактикий, виз. восначалник 131, 132, 163, 164, 179 
Саламврия (Пивей), p. 304 
салдамарии, търговци 11 
Салмакате, крепост 213 
Салона (дн. Солин), гр. 205 
Салтика, гр., AB. Салтикьой 194 
Салтос (Saltos lovios, Saltos Ioanuübios) rp. 197 
Салустий, enapx и патриций 323 
Самара, Вольчя p. 217 
Самария, обл. 96 
Самватий, син на Лъв V 172; срв. Симватий 
Самватис (Киев), rp. 200 
Самотраки, о-в 194 
Самуил, бълг. цар 6, 296, 299, 301, 306, 314, 315, 316, 

817, 818, 319, 320 
сарагури, тюркско пи. 309 
Сарай (Чафлик), вж. Севастопол 
сарацини 130, 284, 298; вж. араби 
Саркел (Белая вежа), гр. 216 
Сатури (Кронос), планета 298 
сбруя, конска 268 
Свети Григорий (дн. Хортица), днепърски о-в 202 
Света Етерий (дн. Березан), о-в 202 
Свети Мамант, манастир 155, 156 
Светополк, моравски княз 215 
Светослав Игорович, киевски руски княз 6, 199, 200, 

245, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 256, 262, 
263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 
214, 299, 300, 301 

Свидас (Суда), лексикограф 7, 308 
свине 113 | 
Свенгел (Сфагел), руски воевачалник 262, 263, 264, 267, 

268 
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свирки, пастирски 91 
Севаста, rp., дн. Шивашли 283 
Севастиана, христ. мъченица 288 
севастократор, виз. титла 223 
Севастопол, rp. в Македония 196 
Севастопол (дн. Сарай, Чифлик), гр. в Първа Армения 148 
Север, рим. имп. 309 | 
северяни, руско славянско пл. 203 
Седекия, юдейски nap 83 
секири, вж. брадви 
секретик, виз. дворцов служител 227 
Селина (Сулина), дунавски ръкав 202 
сенат, виз. 94, 109, 120, 134, 197, 180, 204, 222, 225, 

228; рим. 142, 294 
сенатори, длъжност и титла 94, 165, 226 
CenaxepuM, асирийски цар 155, 239 
Сеника (Достиника), rp. 210 
Сервия (Селфидже), гр. 208 
Сергий Друин (Тихик), павликянски проповедник 188 
Сергий, хегемон 283 
Сергий, uaparp. иатриарх 147 
Серес (Сяр, Сере), гр. 194, 244 
Серет, р. 172 
Сеч, гр. 202 
Сибтал-Джаузи, арабски историк 44 
Сидера (Демир Капу), местно име 117, 175 
силенциарий, виз. дворцов служител 205, 227, 229 
Силимврия (Саламбрия, Селимбрия, Силиврия, дн. Cn- 

ливри), гр. 78, 79, 80, 81, 149, 152, 171, 176, 193, 
194, 244, 321 

Силиос, тракийски цар 176 д A 
Силистра (Дуросторум, Дистра, Дристра, Дръстър, 2. 0- 

pocroa) гр. 123, 159, 216 241, 242, 248, 262, 263, 
264, 265, 266, 267, 323 

силитра 144 u 
Симватий (Самватий), кесар, син на Лъв V 172, 175 
симиофори {знаменосии} 227 ; срв. ефтихиофори, драко- 

нарий, скиптрофори А 
Симеон, бъдг. цар 7, 22, 46, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 50, 

81, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 
131, 132, 133, 134, 135, 187, 156, 158, 159, 160, 161, 
162, 163, 164, 165, 166, 167, 166, 176, 177, 178, 179, 
180, 181, 182, 185, 191, 192, 210, 211, 212, 214, 220, 
231, 232, 233, 234, 257, 258, 281, 312 

Симеон, бълг. първепец 136 
Симеон, виз. имп. пратеник 46, 57, 58, 59 
Симеон, калутаркан 136 
Симеон Магистър, виз. писател 7, 140, 169 
Симеон (Тит), павликянски проповедник 188 
Симеон Магесник, библ. лице 71 
Симеон Логотет (Метафраст), виз. писател 286 
Синай полуостров 321 
Сингидунум, гр., вж. Белград 
Синекли (Кенофрурион), с. 141 
синкел, виз. църковна длъжност 224 _ 
синклит, виз. императорски съвет 224, 225 
Сински климат 12 
Сион, планина 96 
Сионий, преселник or Одрин 288 
сирийци, нар. 151 
сирикарии, професия 10 З 
София, 19, 60, 128, 143, 177, 217, 248, 250, 251 
Сирмиум (Срем, дн. Сремска Митровица), гр. 214 
Сирукалпей, обл. 218 
сифови, вж. огнепръскачки - 
Сицилия, о-в 55 
скакалци 196, 167, 182 
скармангий, дреха 10, 221, 225, 228; вж. багреница 
Скевофилакс, виз. църковнослужител 294 
скеля (пристан) 133, 134, 137, 165, 180; срв. пристанища 
Скепола, о-в 197 
Скиат, ов 197 
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Скилипа-Кедрин, виз. писател 255 
скити (авари) 145, 146, 239, 308, вж. авари 
скити (българи) 14, 89, 138, 197, 230, 286, 305, 306, 

307, 318, 319, 320, 328 
скити (готи) 141, 142 
скити (маджари) 61, 246; вж. маджари 
скити (руси) 202, 242, 247, 248; вж. тавроскити 
скити (славяни) 193, 295, 305, 311; вж. славяни 
Скитиан Египетски (Египтяпин), основоположник на 

манихейството 187 
Скития (България, Мизия) обл. и пров. 108, 194 
Скития (Русия) 248, 258 
Склавиния, обл. 125; вж. Славинни 
Скопедон, крепост, дн. с. Ески Полос 286 
Скопелос (Пепарит), о-в 197 
скопци 125, 151, 158; вж, евнуси; роби-евнуси 
скотовъдство 21, 22, вж. добитък 
скорпиони, обсадни машини 178 
скрибонии, виз. императорски служители 227 
скриптрофори (знаменосци) 226, 227; срв. евтихиофори, 

драконарии, симиофори 
скрипци 87, 57 
Скутари (Хризопол, Кадъкьой), азиатска част Ha Цари- 

град 142 
скъпоценни камъни 87, 195, 260, 273, 274 
Славинии, обл. 173; вж. Склавиния 
славяни, български 144, 146, 147, 148, 151, 158, 198, 

239, 240, 242, 283, 295, ЗП, 326; малоазийски 114; 
панонски 147; нелопонески 17, 125, 126, 158, 159, 
197, 198, 217, 218, 219, 311; солунски 18, 33, 44, 45, 
46, 125, 126, 159—283 

славяни, полабски 217 
славяни, руски 199, 200; вж. руси 
Сливеп, гр. 149 
Смарагд, патриций и стратег 326 
смарагди, скъпоценни камъни 260 
Смарагдов манастир 326 
смола 37, 39 
Смоленск, гр. 199, 200 
соколи 209 
Солин (Салона), rp. 205 
Соломон, юдейски цар 89 
Солон, атински законодател 93, 269 
Солун (Тесалоника), гр. 6, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 
54, 55, 56, 57, 58, 59, 122, 124, 125, 142, 156, 158, 
196, 216, 243, 283, 284. 303, 304, 305, 314, 315 

Солунски (Термийски) залив 20 
Сороки (Кракнакате), гр. 218 
Сотириупол, гр. 216 
София (Триадица, Сръльць, СтрЪдьць), rp. 275 
София, съпруга на виз. имп. Христофор 129, 198 
София, съпруга на виз, имп. Юстин П 233 
Спарта (Лакедемон), rp. 217 
спартчнци, вж. лакедемонци 
спатарий (мечоносец!, длъжност 127, 220 
спатарокандидат, длъжност 220, 224, 225 
Силит (Аспалато, Спалато, СилЪтъ), rp. 205, 206 
сребърни изделия 87, 283, 287, 309 
Сремска Митровица (Сирмиум, Срем), гр. 214 
Ставрак, манастир 154 
Ставраки, виз. имп. 108, 109, 154, 291, 292 
Ставракий, логотет 158 
Ставракий, търговец от Елада 121, 122, 158 
Стагира, гр. 90 
стадий, мярка 104, 298 
стан (лагер), български военен 131, 168, 166, 178; виз. 

266, 267, 275, 278 
Стара Загора (Берое, Августа Траяна, Bepos, Мрикопол), 

rp. 158, 194, 243, 289 
Стара планина 149, 154, 155, 193, 243, 282; вж. Хемус 

статуи 135, 143, 155, 156, 171, 182, 195, 322, 328, 
324, 325 

Стенас, рим. станция 304 
стени, крепости 32, 33, 34, 35, 86, 37, 38, 39, 40, 41, 

42, 43, 49, 77, 79, 112, 126, 150, 155, 160, 170, 173, 
177, 249, 262, 275, 283, 294, 323 

стенобойни (стенобитни) машини 173, 262, 275, 283; 
вж. машини 

Стенон (Стен), квартал от Цариград 180, 163; вж. Зла- 
тен рог 

Стефан, бълг. архиепископ 121 
Стефан, бълг. царски пратеник 136, 167 
Стефан Византийски, виз. писател 190 
Стефан, духовно лице в Одрин 70, 71, 72 
Стефан, магистър 125, 126, 129, 160, 162, 178 
Стефан Мунтимирович, сръбски княз 209, 210 
Стефан, син на Мария Нова 78 
Стефан, царигр. патриарх 136, 137, 167, 182 
Стикс, р. 100 
Стирион, rp. 231 
Стоб (Стоби), rp. дн. Пустоградско 196 
стоки 9, 10, 11; вж. търговия 
Страбон, географ 7, 311 
Странджа планина 117, 243 
стратег, длъжиост и титла 34, 35, 46, 54, 55, 78, 128, 

182, 139, 144, 145, 158, 164, 193, 210, 217, 218, 219, 
224, 225, 227, 237, 246, 306, 324 

стратег на източните теми, титла 150 
стратилат, виз. военачалвик 123, 156, 158 
стратиоти, войнишко население във Византия 61, 286, 

237, 238, 285 
стратиотик, виз. военна длъжност 227 
стратор, длъжност 220 
стрели 33, 34, 40, 95, 170, 173, 202, 263, 267 
стръдьдь  ((EABUE), тр. дн. София 275 

Стримон, тема 10, 55, 59, 197 
стримонци (струмяни), бълг. славянско пл. 22, 45, 46 
Строимир, сръбски княз 209, 210 
строители (майстори), професия 105 
Стронгил, крепост 152 
Струкун(нмтразн), лнепърски праг 201 

Струма (Стримон), р. 10, 138 
Студийски манастир 14, 17 
студове 151 
стълби, дървени, високи 33, 36, 173, 263 
Сулина (Селина), дунавски ръкав 202 
Суда, вж. Свилас 
Суза, гр. 98 
Сура, p. 213 
схоларни. виз. лворцова стража 237 
схоли, отред от виз. дворцови войски 221; срв. доме- 

стик па схолите 

Сцила, митол. същество 99 
съгледвачи (разузнавачи) 278; вж. шпионаж 
съдове, глипепи, вж. керамика 
съкровище, бълг. царство 268; виз. императорско 276 
сърби, лужички, нар. 208 
сърби, южнослав, нар. 5, 106, 191, 206, 208, 209, 210, 

211, 212, 213; вж. трибали 

Сърбия 207 
сърпове 24, 233 
състезания, конни и пеши 98, 229; борби 120 
Сюлейман, арабски военачалник 150, 293 
Сяр (Серес, Сере), гр. 194, 244 
сяра 37, 144 

таври, нар. 247, 240, 250; вж. руси. 
тавроскити (руси) 247, 248, 253, 255, 257, 260, 261, 262, 

263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 276; вж. 
таври ; руси | à l 

Тавър, проконсул 193 
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тагма, виз. войскова единица 179, 291, 228, 237 
Тайгет (Пентадактилос), планина 217 ; 
тайфали, нар. 142 
таксатион (laxatio), гарнизон 157 
талант, мярка 59 
таланти, манети 924 
танци 228 
Тамарха, гр. 216 
Тапробана (дн. Цейлон), о-в 12 
Тарасий, царигр. патриарх 284 
тарианон, хазарско пл. 214 
Тарквин, рим. консул 289 
Тарс, гр. 19, 57, 58 
Тарсия, обл. 287 
Тасос, о-в 36, 194 
Тацит, Марк Клавдий, рим. имп. 141 
театри 114 
теглилки 93 
Текир gar (Ганос), планина 171 
Текирдаг (Редесто, Родосто) гр. 171 
Текла, христ. светица 324 
Телемах, син на Одисей 86 
Телериг, бълг. хан 152 
тема, виз. административна единица 76, 124, 128, 128, 

157, 190, 192, 193, 194, 217, 218, 237, 243 
Тенарос, полуостров, 217 
Тенах, хазарско ил. 214 
Теогност, виз. писател 108 
Теодор Авука, виз. императорски пратеник 167 
Теодор, Дафнопат, виз. писател 7, 82, 107 
Теодор, кавхан или магистър 123, 126, 159, 160 
Теодор Куфара, монах 116, 174 
Теодор Лалак, виз. боец 268 
Теодор, протовестиарий 176; вж, Теодосий 
Теодор Сигрица, бъл. пълководец 211 
Теодор, син на Павел Армсйсц, павликяиски проповсд- 

ник 188 
Теодор (Стратилат, христ. светия 272, 274 
Теодор Сгудит, виз. писател 284 
Теодор Тирон, христ, свстия 6 
Теодора от Кесарида, христ. мъченица 286, 287 
Теодора, майка на Теодора от Кссаряда 286 
Теодора, съпруга на имп, Юстиниан П 325 
"Теодора, виз. императрица, майка на Михаил Ш 115, 

116, 118, 120, 174, 217, 286 
Теодорит, китонит 178 
Теодоропол (Дръстър), гр., дн. Силистра 274 
Теодосисва врата в Цариград 152 
Теодосий Г Велики, рим. имп. 148, 194, 292 
Теодосиопол, rp. 194; вж. Панион 
Теодосий П, ими. 143 
Теодосий Авука, виз. имп. пратеник 136 
Теодосий Месоникт, виз. боец 163 
Теодосий (Теодор), протовестиарий 124, 159, 176, 192 
Теодосий Мелитински, виз. писател 140 
Теодот, христ. мъченик 282 
Теоктист. магистър 109 
Теоктист Врисний, протоспатарий 217 
Теофан, виз. писател 6, 107, 191, 204, 215 
Теофан, монах, виз. писател 312, 313 
Теофан, протовестиарий 136, 137, 138, 139, 167, 168, 182 
Теофано, съпруга на имп. Ставракий 154 
Теофано, съпруга на Лъв Пафлагонийски 61 я 
Теофано, съпруга на Роман Il, Никифор П Фока и Иоан 
Цимисхий 250 

Теофил, виз. имп. 107, 115, 156, 217, 149, 326 
Тсофил (Теофилица) лично име 120 
Теофил, патриций 286 
Теофилакт, царигр. патриарх 7, 183, 184, 185, 186, 187, 

188, 189, 285 
Теофилакт Симоката, виз. писател 145, 245, 308 
Теофилакт, стратег 218 

Тервел, бълг. хав 149, 309, 310, 322, 324, 325 
тервуниоти, южнослав. пл. 206 
Тервуния, обл. 208 
Теревинт (Буда), разпространител на манихейството 187 
Терма Лутра (Дориск, Траянупол, Лъджакьой). с. 194 

243 
Термейски (Солунски) залив 20 
Термополис (Акве Калиде), гр. ди. Бургаски минерални 

бани 130, 162, 178 
Тесалия, обл. 196, 243, 269, 304, 306, 315 
Тесалоника (Солун), гр. 196, 243 
Тесалоника, дъщеря на македонския цар Филин Ш, 147 
Тетрагурин (дн. Трогир), гр. 206 
техници, (майстори) български 173 
течен огън 150; вж. мидийски (гръцки) огън; 

пръскачки, огнеметни машини. 
тиара, корона, бълг. царска 274 
Тиберий П Коистантиц (Тракиец), виз. имп. 145, 249, 

323, 324, 325, 326 ; 
Тиберий Ш (Апсимар), виз. имп. 149 
Тива, гр. в Тесалия 74, 98, 196 
Тива, гр. в Египет 98 
Тивериан, рим. консул 289 
тиверци, руско славян. пл. 208 
Тимизис (дн. p. Тимиш, Темеш) 215 
Тирид, стратег 282 
Тиса, р. 214, 215 
Тит, вж. Симеон 
Титанида, нимфа 193 
Тихик, вж. Сергий Лруни 
Tuna, вж. р. Тиса 
Тичина (Гича, дн. Камчия), р. 203 
Tus, дъщеря Ha Девкалион, митол. лице 195 
товарни животни 105; вж волове, коне, катъри 
Тома, патриций 120 

Тома Славянин, предводител на въстание 114, 115 
Томи, гр. 194 
Топир, гр. 196 
топки за игра 124, 125, 160, 200 
топки, обсадни съоръжения 173 

Тракезион. тема 118, 123. 139, 175 
тракийци (траки), нар. 144, 198 i 
Тракия (Македония, Романия), обл. и тема 72, 75, 76, 

81, 113, 118, 128, 132, 136, 138, 139, 141, 142, 143, 
144, 145, 146, 149, 150, 151, 152, 158, 155, 156, 157, 
161, 164, 166, 167, 168, 171, 172, 178, 174, 176, 179, 
182, 192, 193, 194, 195, 217, 991, 243, 256, 257, 259, 
281, 287, 289, 290, 291, 303, 319, 322, 324, 325 

Тракс, епоним, тракийски nap 193 
Тралица (Триадица), гр., дн. София 275 
трапези, траурни 64, бо, 66, 67; виз. дворпова 224 
Трапезунд, гр., дн. Требизоп 10 
Траян, рим. имп. 194, 914, 265 
Траянови врата (Българска, дн. Ихтимакска клисура) 320 
Траяпупол (Дориск), гр., дн. с. Терма Лутра (Лъджа 

кьой) 194, 243 
Триадица (Традица), rp. дн. София 275 
трибали (сърби), пар. 106 
Трибигилд, готски вожд 395 
Трибуналий, възвишение при Цариград 146, 155 
тригетик (гроздобер, празненство), 226 
триери, кораби 133, 136, 150, 165, 167, 180, 267; вж, 

кораби 
Трисфон, герой от Филопатрис 295 
тризъбци, бойно съоръжение 173 
Трики, дн. Трикала, гр. 196 
Триклиний, виз. дворцова зала 223, 224 
Триполи, гр. 18, 19 
Трогир (Тетрагурий), гр. 206 
Тропей (Тропеум Траяни), гр., дн. с. Адамклисе 194 
Тросмис (Трезмис), гр., дн. с. Иглица 195 
Троя (Илион), гр., дн. местност Хисарлъка 141 

осне- 



342 
трупоизгаряне, руско 269 
тръби бойни 255, 256, 261, 271 
Тула (Исландия ?), о-в 12 
Тулча (Егисос), гр. 195 
Тунгате, крепост 213 
Тунджа (Арзос), р. 127, 248 
турки (маджари), нар. 61, 68, 122, 123, 135, 136, 138, 

139, 158, 159, 176, 199, 208, 204, 210, 216, 220, 279; 
вж. маджари 

Туркия (Маджарско) 208, 216 
турма, виз. административна единица 76, 78, 237 
турмарх, виз. восначалпик 76, 287 
Турну-Северин. гр. 214 
Тутис (дн. р. Бега ?) 215 
тъмници, български 63, 122, 137, 150, 168, 226, 292 
търговия, аварска 310; българска 5, 7, 8, 9, 10, 11, 

23, 97, 121. 122, 123; византийска 5, 7, 97, 97, 108, 
236, 237, 238 ; 158, 201, 237, 238, 310; на солунските 
славяни 18, 22, 23; руска 278 

търговия с роби 7, 14, 236, 237, 238 
тържища 122, 158, 171, 237 
тюркски народи 10, 198, 300 

Угра р. 200 
угри (маджари) 61, 196; вж. маджари 
узи, пл. 218 
укрепления 22. 35, 86, 37, 131, 175; дървени 194; вж. 

бойници, крепостни врата, зъбери, кули, стени 

Улворси (островънын праг), днепърски праг 201 

унгарци, вж. маджари 
Урал, планина 198 
Урбикий, препозит 323 
Урша (Афродизия, Авраша), с. 194 
усампсис, прабълг. титла 186; вж. сампсис 
Ускудама (ди. Одрин), гр. 194; вж. Адрианопол 
утвари, църковни 268 

Факиолон (факеолион), повязка за главата 
Фарнакий, брат на Орентий 289, 290 
Фарсала, гр. 196 
Фаост, христ. светия 292 
Фауста, съпруга на имп. Копстанпий 142 
Фере, гр. 243 
Филаделфиана, вж. Наръш (Нариш) 
Филип 11, македонски цар 195, 197, 243 
Филип V, македонски цар 196 
Филипи, гр. 104, 194, 243 
Филипик (Вардан), виз. имп. 190, 151 
Филипопол (дн. Пловдив), гр. 127, 142, 175, 194, 243, 

258, 289 
философия 120, 200 
Филотей, виз. писател 120, 191, 223 
Филотей, евхаитски проедър 249 
фини (финландци), нар. 213 
Фирмин, брат на Орентий, 289, 290 
Фисон, p. 259, 260 
Флавий Ариан, гръпки историк 269 
Флориан, Марк Аврелий, рим. имп. 141 
Флорина вж. Дерин 
флота, бойна 124, 129, 144, 150, 151, 177, 178. 179, 219; 

вж. кораби, друнгарий на флота 
Фока, виз. имп. 146 
Фокида, обл. 231 
Формоза, епископ Портуенски 16 
Фотий, паригр. патриарх 69 
Фотий Тесалийски, виз. писател 6, 308, 314, 315, 316 
Фотин Платипод, лично име 181, 179 
франки, нар. 13, 215, 224; срв. немци (германци) 
Фригия, обл. 89, 283 
фураж 259, 275 

(чалма) 10 

Показалец — Index nominum et rerum 

Хавса (Нике), гр. 142 . 
хаган, предводител Ha аварите 180, 145, 146, 147, 239, 

326 
хазари, пл. 12, 18, 122, 153, 158, 198, 203, 213, 214, 

216, 217, 292, 296, 299, 920 
Хазария 203, 213, 217 
Халдея, тема 138, 239 
Халкидически полуостров 24, 314 
Халкидон (Калхедон), rp. дн. Кадъкьой 285 
Харавой, обл, 218 
Харлагюне (Гармела, Гарела), с. 244 
харерион, вид копринен плат ll 
Хермий, оратор 823 
Харои, митол. лице 306 
Хариан, селище 312 
Харсиопол, област 138 
хартофилакс, длъжност 144 
хартуларий на главните секрети, виз. дворцова длъж- 

ност 295, 229; на касите, виз. финансов служител 

225 
Хеброс (ии. Марица), 1. 127, 171, 172, 175, 308 

хегемоп (консуларий, коректор, консиларий), областен 

управител 193, 194, 196, 283 
Хезиод oT Ackpa, древногръцки писател 85, 195 
Хезихий, древногръцки писател 308 
Хексамил, местност до Цариград 171 
Хеланик, древпогръцки писател 195 
хеландий, плавателен съд 170, 199; вж. кораби 
Хедеспонт (Дарданели), проток 141, 256, 259, 314 
Хелеспонтски климат 12 
Хемимонт, пров. 194, 243, 244 
Хемус, лсгендарех тракийски nap 324 
Хемус (дн. Стара планина) 93, 127, 175, 176, 193, 247 

Хептапиргиоп (дн. Еди куле), солунска крепост 44 

Хераклея Лак (Хераклея Лаку), гр., дн. Лерни (Флорина) 

196 
Хераклея (Перинт, Ипаклея Тракийска), гр., дн. Мармара 

Ерегли (Ерегли) 141, 145, 171, 194, 243, 251, 283 

Хераклея Стримонска (Хераклея Синтика), гр, лн. с. 

Зервохори 194 
Херакъл, митолог. герой 99, 195 
Херкулес, митол. герой 176 
Херкулесови стълбове (дн. Гибралтарски проток) 93 

Херкулий, Максимилиан, съимператор па Диоклециан 

142 
Херодиан, лично име 324 
Херсон (ли. Корсуш), гр. 127, 149, 202, 252, 276, 204, 

325 
Херсон (дн. Кримски полуостров) 213 
Херсонес, Керченски проток, 216 
хетериарх 178, вж. етериарх 
Хетерия, вж. етерия 
Хидра, митодог. същество 99 
Xuepa, царигр. дворец 226 
Хиерокъл, виз. пътеписец 190, 198, 195, 197 
Химера, митолог. същество 100 
химни, победни, виз. 266 
Хиног (Аксиопол), c. 195 
Хинати (Нови Патре), тр., дн. Хипата 196 
хипоготи, пл. 143; срв. готи 
хиподруми 159, 171, 195, 202, 229 ; срв. 

KOHHH 
хитон (камизий), дреха 10, 225 
хламиди, одежди 225, 226, 228, 229 
хланиди, долни дрехи 226 
Хозрой П Ануширвам, персийски цар 146, 239 
хонза 310; срв. хусари 
Хортач планина 20, 21, 22 
Хортица (Свети Григорий), днепърски остров 202 
Хризопол (дн. Скутари), гр. 142 
Хризотриклиний, цариғр. дворцова зала 309 
Христопол (Неапол), гр., ди. Кавала 108, 104 

състезания, 



Христофор, баща на Лука Нови Стълпник 285 
Христофор, виз. имп. 81, 129, 136, 137, 138, 167, 182, 

198, 204 
Христофор, кесар, син на имп. Лъв Ш 286 
Хрупища (дн. Аргос Орестикон), селище 196 
хуни, нар. 144, 145, 224, 309, 325 
хуни (българи), 955, 306; (маджари) 306 
хусари (хонсари, корсари), вид войска 279 
хървати, нар. 135, 182, 205, 206, 212, 215, 216 
Хърватия 207, 209, 211, 212 
Хърватия Велика (Бяла Хърватия), обл. 208 
Хърсово (Кариос, Карсос, Хършова), гр. 195 

. Цанц, виз. първенец 156 
Цапарево (Зара, Запара), с. 196 
Париград, вж. Византион et passim 
царска титла на бълг. владетел 126, 137, 184, 242 
царски знаци, бълг. 274 
Цейлон (Тапробана), о-в 12 
церемониал, дворцов, виз. 133, 134, 180, 220, 221, 222, 

223, 224, 225, 226, 227, 228, 229 
пехова организация, 9, 10 
Цибрица р. 287 
Циканистерий, царигр. манеж 200 
Цоида, гр. 194 
Црес (Опсара), гр. и о-в 206 

чалми 10; вж. повязка 
Чаталтепе (Миризос), с. 194 
череп-чаша 154 
Черна България 203, 217 
Черна вода гр. 195 
Чернигов, гр. 199, 200 
Черница, с. 104 
Черно море (Евксински понт, Евксин, Понтос Евскинос, 

Понтийско море) 10, 12, 151, 193, 202, 216, 217, 258, 
260, 267, 269; gx. Евксински Понт 

" 

Показалеп — Index nominum et rerum E 

Чеслав Клонимирович, сръбски княз 210, 211, 212 
четци, христ. духовници 46 
Чивгисхан, монголски предводител 215 
членовредителство 198, 282; вж. отрязване на нос 
чумни епидемии 150, 151, 198, 293, 309 

щатри, виз. императорски 154, 155; виз. преселнически 
291, 232; руски 253 

шивачи (дрехари) 10; вж. сирикарии 
Шивашли (Севаста), гр. 283 
шлемове 188, 256, 263, 268, 282 
шпионаж, виз. 152, 173, 255 
шпори 254, 271 

щитове, бълг. 133, 165, 180, 310; виз. 91, 133, 165, 
220, 263, 266, 267, 298; славянски 33, 37; руски 
262, 266, 267, 268, 269 

Юдея 139 
юдейски племена 321 
юзди, копски 131, 170, 265, 267 
Юлиан Отстъпник, рим. имп. 291, 295 
Юстин | Тракиец, виз. имп. 144, 323, 326 
Юстин П, виз. имп. 145, 309, 323, 324 
Юстиниан І, виз. имп. 133, 145, 180, 323, 325, 326 
Юстиниан П Ринотмет, виз. имп, 24, 148, 149, 197, 204, 

252, 294, 309, 322, 324, 325 

Ядвиертим, обл. 213 
Яков, библ. лице 05, 96 
Яница, селище 217 

Янково (Диня), с. 265 
Япълдак, вж. Абидос 
ястия, виз. дворцови 224, 227 
ятагани 53 



СЪКРАЩЕНИЯ — ABBREVIATIONES 

СПИСАНИЯ ИПОРЕДИЦИ 

БИБ Българска историческа библиотека 
БыПр Беломорски преглед 
BIM Вестник древней историн 
ВИ сп. Вопросы истории 
ВВр Византийский Временник 
ВИИН Византийски извори за историју народа Jyro- 

слави! с 
ВИСб Военно-исторически сборник 
ГИБИ Гръцки извори за българската исгория 
ГНМ Годишник на Народния музсй в София 
ГСУ ифф Годишник на Софийския университет „Кли- 

мент Охридски“, Историко-филологически факултет 
ГСУ риф Годишник на Софийския университет „Клн- 

мент Охридски“, Философско-исторически факултет 
ГСУ фмф Годишник на Софийския университет „Кли- 

мент Охрилски“, Физико-математически факултет 
ЖМНИр Журнал мипистерства Народного просвящения 
36Р САН Зборник Радова Српске академије наука—Бео- 

град 
ЗРАО Записки Русского Археологического Общества 

Санктспетербуг 
ЗКО РАО Записки Класического Отдела Русского Ар- 

хеологического Общества — Петерсбург 
ИАД Известия на Археологическото дружество -- 

София 
HAM Известия на Архсологическия институт при 

(след XV том) 
ИБАИ Известия на Българския археологически институт 

(до XV том) 
ИБИД Известия на Българското историческо дружество 

в София 
ИзвОРЯ Сл Имп Ак Наук Известия Отделения Рус- 

ского Языка и Словесности Императорской Академик 
Наук 

ИИБЕ Известия на Института за български език лри БАН 
ИИБИ Известия па Института за българска история при 
БАН (zo УШ том) 

ИИБЛ Известия на Института за 
тура при БАН 

ИИД Известия на Историческото дружество в София 
ИИИ Известия на Института за история при БАН (от 
УШ том) | 

ИНЕМ Известия на Народния етнографски музей в 
София 

ИРАИК Известия Русского Археологического Инсти- 
тута в Константинополе 

ИСИ Ифф СУ Известия на семинарите при Историко- 
филологическия факултет па Софийския университет 
„Свети Климент Охридски“ 

БАН 

българска литера- 

ИПр сп. „Исторически преглед“ 
KC ИС АН СССР Kparkue сообщения Института сла- 

вяноведения Академии наук СССР 

ЛИБИ Латински извори за българската история 
МПр сп. „Македонски преглед“ 
HBp сп. „Ново време“ 
ПСп Периодическо списание на Българското книжовно 

дружество в Средец 

РПр Разкопки и проучвания 
СбНУК Сборник пародии умотворения, наука и книж- 

нина 

CnbAH Списание na Българската академия на науките 
СиЮД Списание на Юридическото дружество в София 
Уч Зап ИС АН СССР Ученые записки Института 

славяповедения Академин наук СССР 

УчПр сп. „Училищен преглед“ 
ЧИОИДР МУ Чтения в Императорском Обществе Исто- 

рии и Древностей Российских при Московском Уни- 

верситетс 

АЕМО  Archiáologisch-epigraphische 
Osterreich-Ungarn 

Arch. Е $1. Ph. Archiv für slavische Philologie 

AOASH Acta Orientalia Akademiae Scientiarum Hun- 
garica 

BNgJo Byzantinisch-Neugriechische Jahrbücher 

BSI Byzantinoslavica 
Bul. СІ. Sc, m. p. Ас. В. Belg. Bulletin de la Classe 

des Lettres et des Sciences morales et politiques de 
PAcadémice Royal de Belgique 

Ву?. Byzantion 
BZ Byzantinische Zeitschrift 
DOP Dumbarton Oaks Papers 
EB Etudes byzantines 
GBL Geschichte der byzantinischen Literatur 
KCsA Körön Csoma-Archivum — Budapest 
Раг Patrologia Graeca 
РЕМ Philologische Wochenschrift 
PWRE Paulys Real-Encyclopádie der classischen Alter- 

tumswissenschaft, Neue Bearbeitung von G. Wissowa, 
W. Kroll, К. Mittelhaus, К. Ziegler. 

RA Revue archéologique 

REB Revue des études byzantines 

SBAW Sitzungsberichte der Bayerische Akademie der 
Wissenschaften, Philosoph.-historische Abteilung. 

Stud. Byz. Studi Byzantini e ncoellenici 

Mitteilungen aus 



ИЗПОЛЗУВАНА ЛИТЕРАТУРА — iNDEX LIBRCRUM ADHIBITORUM 

Аврамов, B, Юбилеен сборник „Плиска — Преслав“, София 1929, ч. |. 
Анастаси} еви5, JL, Лев Дякон o годе отвоевания Цимисхием Болгарии от русских, Se- 

minarium Kondakovianum, Ш, 1929. 
Анастасиевич, Д., Царский год в Византии, Seminarium Kondakovianum, Xl, 1940. 
Ангелов, b, Старославянски текстове, ИИБЛ, 3, 1955. 
Ангелов, Д., Влияния на чужди ереси върху богомилството, Известия на семинарите при 

Историко-филологическия факултет на университета „Свети Климент Охридски“ в 
София, 1, 1940. 

Ангелов, Д., Робството в средновековна България, ИПр, H, 1948. 
Ангелов, Д, Богомилството в България, София, 1961. 
Ангелов, /L, История на Византия, 1- П, София, 1959— 1963. 
Ангелов, JL и M. Андреев, История на българската държава и право, София 1955. 
Баласчев, Г., Българският господар Тервел, ПСп, LXXVII, 1898. 
Баласчев, Г., Новъе даннь для истории греко-болгарских войн при Симеоне, ИРАИК, IV, 

2, 1899. 
Баласчев, Г, Българите през последните десетилетия na X век, ч. L София 1929. 
Баришив, Op, Чуда Димитриа Солунског као историски извори, Београд 1953. 
Бартикян, P. M, Армянские источники для изучения истории павликянского движения. 

Палестинский сборник, IV (67), 1959. 
Беляев, Д. 5, Byzantina. Очерки, материалы и заметки по византийским древностям, I—il 

(= Записки Русского Археологического Общества, V—VI, Санктпетербург 1891 — 
1893); Ш (- Записки Классического Отдела Русского Археологического Обще- 
ства, IV, 1907). 

Бешевлиев, В, Няколко бележки към българската история, ГСУифф, ХХХН, 9, 1936. 
Бешевлиев, B, Дребни приноси, ИБИД, XIV—XV, 1937. 
Бешевлиев, В, Една Езопова басня в българската история, сп. „Прометей“, |, 4, 1937. 
Бешевлиев, B, Вярата на първобългарите, ГСУифф, XXXV, 1, 1939. 
Бешевлиев, В, Античната топонимия у нас като исторически извор, ИИБЕ, IH, 1954. 
Бешгевлиев, B, Надласите около Мадарския конник, ИБИД, XII — Xlll, 1931/1932. 
Бешевлиев, B, Надписите около Мадарския конник, Мадарски конник. Проучвания върху 

надписите и релефа, София 1956. 
Благоев, Д., Из миналото на българския народ, HB, П, 6, 1898. 
Благоев, H. IL, Крумовите закони, СПЮЛС, V, 7-—8, 1905. 
Благоев, Н. П., Критичен поглед върху известията на Лъв Дякон за българите, МПр, VI, 

1—2, 1930. 
Бобчев, C. C, Крумови закони, ИБИД, 11, 1906. 
Браунинг, P, Рабство в Византийской империи (600--1200 rr), BBp, XIV, 1958. 
Бурмов, Ал, Въпроси из историята на прабългапите, ГСУфиф, XIV, 1947:1948, кн. 2, 

История. 
Бурмов, Az, Към въпроса за произхода на прабългарите, ИБИД, ХХИ--ХХШ, 1948. 
Бурмов, Ал, Славянските нападения срещу Солун в „Чудесата на св. Димитра“ и тяхната 

хронология, ГСУиф, 1953, 2. 
Васильев, А. А, Славяне в Греции, BBp, V, 1898. 
Васильев, А. А, Византия и арабы. Политические отношения Византии и арабов за время 

Македонской династви (867—959), Санктпетербург 1902. 

44 Гръцки извори за българската история, T. Y 



346. Използувана литература — Index librorum adhibitorum 

Васильев, А. A, Происхождение императора Василия Македонянина, BBp, ХН, 1906. 

Васильевский, В. Г., Русско-византийские отрывки. II. К истории 976—986 годов, ЖМНПр, 

184, 1874. 
Васильевский, В. Г. Записка греческого топарха, ЖМНПр, 185, 1876, юни (= Труды, № 

Санктпетербург 1909). 
Велков, В., Градът в Тракия и Дакия, София 1959. 
Венедиков, Ив., Варгала: РП, I, 1948. 

Византиски извори за историју народа Југославије, Н, Београд 1959. 

Войнов, M, За първия допир на Аспаруховите българи със славяните и за датата на 

основаването на българската държава, ИИБИ, VI, 1956. 

Греков, Б. Д., Киевская Русь, Москва 1949. | 

Гръцки извори за българската история (Fontes Graeci historiae Bulgaricae), П, София 1958; 

III, София 1960; IV, София 1961. 
Дечев, JL, Мадара — Maropa, Сборник в чест на проф. Ar. Иширков, София 1933. 
Дечев, Д. Античното име на Несебър, ИИБИ, 5, 1954. 
Димитров, Д. П., Пътуването на св. Александра Римски през Тракия, ИБАИ, УШ, 1934. 

Дринов, M. C. Съчинения, т. I, София 1909. 
Дринов, М. С., Заселение Балканского полуострова славянами. ЧИОИДР-МУ, 1872, IV. 

Дринов, M. C, Южные славяне и Византия B X веке, ЧИОИДР-МУ, 1875, Ш. 

Дуйчев, Ив. Нови житийни данни за похода на Никифор І в България през 811 r, 

СпБАН, LIV, 1936. 
Дуйчев, HB, Българският княз Пленимир, МПр, XIII, 1942. 
Дуйчев, Ив. Балканският Югоизток през първата половина на VI век, БмПр, 1, София 

1942. 
Дуйчев, Ив. Из старата българска книжнина, 1—1, София 1943—1944. 

Дуйчев, Ив. Проучвания върху българското средновековие, СбБАН, XLI, Клон Историко- 
филологичен, 21, 1949. 

Дуйчев, Ив., Славяно-болгарские древности |Х-го века, Bs] XI, 1, 1950. 

Дуйчев, Ив., Славяни и първобългари, ИИБИ, 1—2, 1951. 
Дуйчев, Ив., Към въпроса за появата на парите в нашето народно стопанство, ИИБИ, 

3—4, 1951. 

Дуйчев, Ив., Въпросът за византийско-славянските отношения и византийските опити за 

създаване на славянска азбука през първата половина на ІХ век, ИИБИ, 7, 1957. 

Дуйчев, Ив. Няколко бележки към Кекавмен, ЗбР САН, LIX, Византолошки институт, 5, 

1938. 
Дуйчев, Ив, Образи на двама българи от XIB, Изследвания в чест на академик Д. Дечев 

по случай 80-годишнината му, София 1958. 
Дуйчев, Ив., Одна из особенностей ранневизантийских мирных договоров, ВВр, XV, 1959. 

Дуйчев, Ив. Славяни-скити, Slavia, XXIX, 1960. 
Дуйчев, Ив., Разказ за „чудото“ на великомъченик Георги със сина на Лъв Пафлагонски — 

пленник у българите, Изследвания в памет на К. Шкорпил, София 1961. 

Дьолгер, $p, Средновековното „семейство на владетелите и народите“ и българският 

владетел, СпБАН, LXVI, 4, 1943. 
Дьяконов, А. I1, Византийские димы и факции (rà #0) в V—VII se, Византийский 

сборник, Москва--Ленинград 1945. | 
Жебелев, C, Оранта. К вопросу о возникновении типа, Seminarium Kondakovianum 1, 1297. 

Живота, страданията и чудесата на светаго великомъченика победоносца и чудотворца Ге- 

оргия. С прибавление как се е създала светата славянобългарска обител на Атона, 

Света гора 1906. | 
Златарски, В. Н. Клятва у языческих болгар, Сборник в честь В. И. Ламанского, Савкт- 

петербург 1305. 
Златарски, B. Н., Известия за българите в хрониката на Симеона Метафраста и Логотета, 

СбНУК, XXIV, София 1908. | 
Златарски, B. Н. История на българската държава през средните векове, т. l, ч. 1—2, 

София 1918— 1934. 
Златарски B. Н., Кои ca били вътрешни и външни боляри? Юбилеен сборник в чест на 

С. С. Бобчев, София 1921. | | 



Използувана литература -— Index librorum adhibitorum 347 

Иванов, Йорд., Северна Македония, София 1906. 
Иванов, Иорд., Български старини из Македония, София 1931. 
История на България, Изд. на БАН, т. l, София 1961 г. 
Иширков, Ат. Областното име Загорье или Загора някога и сега, ИНЕМ, год. V, кн. 

]—IV. 
Йоанн Камениата, Взятие Фессалоники. Предисловие Р. А. Наследовой, перевод 

С. В. Поляковой и И. В. Феленковской, комментарий Р. А. Наследовой (Две визан- 
, тийские хроники X века), Москва 1959. 
Мончев, Л., Някои въпроси относно Крумовото законодателство, ИИБИ, 6, 1956. 
Иречек, К. И., История на българите. Поправки и добавки на самия автор, София 1939. 
Јиречек, K, Историја срба, 1, Београд 1922. 
История культуры древней Русси. Под ред. Б. Д. Греков и др. 1—1, Москва- Ленинград 

1948—1951. 
Каждан, A. IL, Византийские города VII--XI вв. Советская археология, XXI, 1954. 
Каждан, А. IL, Цехи и государственные мастерские в Константинополе в IX—X вв. ВВр, 

V], 1953. 
Каждан, А. I1, Хроника Симеона Логофета, BBp, XV, 1959. 
Каждан, А. IL: BBp, XVI, 1959, стр. 276. 
Каждан, A. IL, К вопросу о начале второй болгаро-византийской войны при Симеоне, 

Славянский архив, Москва 1959. 
Каждан, А. П., Деревня и город в Византии 1Х--Х вв., Москва 1960. 
Каждан, А. П., Из истории византийской хронографии Х в. 2. Источники Льва Диакона и 

Скилицы для истории третьей четверти X столетия, ВВр, XX, 1961. 
Карышковский, П. O., Русско-болгарские отношения во время балканских войн Свято- 

слава, ВИ, 1951, № 8. 
Карышковский, П. O, О хронологии русско-византийской войны при Святославе, BBp, 

V, 1952, 
Карышковский, П. О., Балканские войны Святослава в византийской исторической ли- 

тературе, BBp, VI, 1953. 
Карышковский, П. О., К истории балканских походов Руси при Святославе, KC ИС 

AHCCCP, XIV, 1955. 
Кацаров, Гавр. И., Клетвата y езическите българи, CubAH, Ш, 1912. 
Кондаков, H. II, Очерки и заметки по истории средновекового искусства и культуры, 

Прага 1929. 
Кристанов, Цв. и Ив. Дуйчев, Естествознанието в Средновековна България, София, 

1954. 
Кузнецов, И., Писмото на Лъва Магистра и Романа Лакапина и словото ‘Ёт! тў rv 

Dov4yápov ovufáca като извор за историята на Симеоновска България, СбНУК, XVI, 
1900 (отделен отпечатък). 

Кулаковский, IO. История Византии, 1—11, Киев 1912—1915. 
Куник, А. и бар. В. Р. Розен, Известия ал-Бекри и других авторов о Руси и славянах, 

I, Санктпетербург 1878. 
Куник, А., О записке Безыменного Таврического (Anonymus Tauricus) в отчете о присуж- 

дении 14 наград гр. Уварова 25 сент. 1871, О „Записке готского топарха“, За- 
писки Академии наук, XXIV, 1874. 

Ламбрев, К., Легендата за хан Кубрат и неговите синове, ИПр, Ш, 3, 1946. 
Латински извори за българската история (Fontes Latiui historiae Bulgaricae) т. l, София 1958, 

T. H, София 1960. 
Левченко, M. B, Венеты и прасины в Византии V—VI вв., ВВр, 1, 1947. 
Левченко, M. B. Ценный источник по вопросу русско-византийских отношений в X B, 

BBp, IV, 1951. 
Левченко, M. B, Очерки по истории русско-византийских отношений, Москва 1956. 
Левченко, M. В, История на Византия, София 1948. 
Архим. Леонид, Житие преподобнаго Власия, Памятники древней письменности, LXV, 

Москва 1887. 
Липшиц, E. Э., Восстание Фомы Славянина и византийское крестьянство на гране УШ-- 

IX вв, ВДИ, 1, 1939. 



Липшиц, Е. Э, К вопросу o городе B Византии в VIII—IX вв., BBp, VI, 1953. 

Литаврин, Г. Г., Крестьянство Западной и Югозападной Болгарии XI—XII B8. УчЗ ИС 

АН СССР, XIV, 1956. 

Литаврин, Г. Г, Болгария и Византия в XI—XII вв., Москва 1960. 

Лишев, Стр. Особености в предаването на български, славянски, тракийски, византийски 

и други имена на лица, селища и племена в латинските извори за българската 

история, ИИБЕ, Ш, 1954. 

Лишев, Стр. За стоковото производство във феодална България, София 1957. 

Лопарев, Хр. Византийския жития святых, ВВр, ХҮШ, 1911. 

Лопарев, Хр., Византийския жития святых VIII—IX вв, ВВр, ХІХ, 1912. 

Лопарев, Xp. M, Новейшая литература о CB. Георгия Победоносца, BBp, ХХ, 1918. 

Марковски, Ив., Библейска археология, София 1929. 

Мелик-Бахшян, Ст. Павликянское движение в Армении, Ереван 1955. 

Миятев, Кр., Нови данни за българите през X в, HbAH, VI, 1930. 

Мутафчиев, П., Войнишки земи и войници във Византия през XIII— XIV в, СпБАН, XXVII, 

Клон Историко-филологичен и философско-обществен, София 1923. 

Мутафчиев, П., Съдбините на средновековния Дръстър, Сборник „Силистра и Добруджа“, 

L София 1927. 

Мутафчиев, Il, Русско-болгарские отношения при Святославе, Seminarium. Kondakovianur, 

IV, 1991. 
Мутафчиев, I1, Маджарите и българо-византийските отношения пред третата четвърт на 

X g, ГСУифф, XXXI, 8, 1935. 

Мутафчиев, Il, История на българския народ, 1, София 1943. 

Наследова, P. A, Македонские славяне конца [Х. начала X в. по данным Иоанна Kame- 

ниаты, BBp, ХІ, 1956. 

Наследова P. А, Ремесло и торговля Фессалоники конца [Х— начала—Х B. по данным 

Иоанна Камениаты, BBp, УШ, 1956. 

Острогорски, Г., Постанак тема Хелада и Пелопонез, 36P САН, XXI, Византологжи 

институт, 1, 1952. 

Острогорски, Г., Лав Равдух и Лав Хиросфакт, З6Р САН, XLIV, Визангодошки институт, 

Ш, 1950. 
Памятники русского права, т. 1, под редакцией С. В. Юшкова, Москва 1952. 

Петров, IL, Образуване и укрепване на Западната българска държава, ч. І. Към хроноло- 

гията на периода 966—986, ГСУфиф, LII, 2, 1960. 

Петровский, H. М. Письмо патриарха константинопольского Феофилакта царю Болгарии 

Петру, Изв. ОРЯ Сл Имп АК наук, ХУШ, 3, 1913. 

Пигулевская, Н. В. Византийская дипломатия и торговля шелком в V—VII sR, ВВр, 1, 

1947. 
Попов, Н. Спорное место B Cap. IX Administrando imperio Константина Багрянородного, 

Bsi, Ш, 1, 1931. 
Попруженко, М. Г., Синодик царя Борила, София 1928. 

Правила на православната църква и тълкуванията им, 1, София 1912. 

Рајковиђ, M, О пореклу Томе, Bohe устанка 821—823 г., 36P САН, XXXVI, Византолошки 

институт, Il, 1953. 

Ра! ковий, M. Јован Камениат: BAHHJ, I. 

Рудаков, А. IL, Очерки византийской культуры по данным греческой агиография, Москва 

1917. 
Сакъзов, Hs., Известия за българската търговия B Цариград през X век, ИИД, VI, 1924. 

Сакъзов, Ив. Една новела на Алексия Комнин за роби българи. Сборник в чест на 

В. Н. Златарски, София 1925. 

Сакъзов Ив, Областното име на Загора, Сборник B чест на проф. Ar. Иширков, София 

1933. 
Скабаланович, Н., Византийское государство и церковь в XI веке, Санктпетербург 

1884. 

Скегаров, Ив. Кратка история на съвременната православна църква, П, София 1946. 

Снегаров, Hs, Неизвестен досега препис от разказа „Чудо с българина Георги“, ИИБИ, 

3—4, 1951. 



Използузана литература — Iudex librorum adhibitorum 349 

Срезневский, И. H., Материалы для словаря древнерусского языка, l, Санктпетербург 
1893. 

Сюзюмов, M. Я, Об источниках Льва Дякона и Скилины, Византийское обозрение, П, 
1916. 

Сюзюмов, М. Я, Книга Зпарха, Свердловск 1949. 
Сюзюмов, M. Я., Исследования о положении рабов в Византии, ВВр, У, 1952. 
Сюзюмов, M. Я., Экономические воззрения Льва VI, ВВр, XV, 1959. 
Тодоров, Я., Durostorum. Принос към античната история на Силистра, Сборник „Сили- 

стра и Добруджа“, София 1929. 
Третьяков, П. H, Восточнославянские племена, Москва 1953. 
Трифонов, IO, Известия на сирийския презвитер Константин за Исперихова победа над 

византийците, ИБИД, XI— XII, 1932. 
Трифонов, IO. Към въпроса за византийско-български договори c езически обреди, ИБАИ, 

XII, 2, 1938. 
Тъпкова-Заимова, В., Към въпроса за византийското влияние върху българското об- 

лекло през Първата българска държава, HHBH, 1--2, 1951. 
Тъпкова-Заимова, В, Първоначалното българско селище и въпросът за aynure, ИИБИ, 

6, 1956 
Тъпкова-Заимова, B, Крепости и укрепени градове в Първата българска държава, Bo- 

енно-исторически сборник, 25, № 3, 1956. 
Тъпкова-Заимова, B, Д. Моравчик, Kommenton — Печенежское или русское слово? 

сп. „Български език“, год. VII, 1957, № 2. 
„Успенский, IL, Первое путешествие в афонские монастиры искиты в 1845 r., Киев 1871. 
Успенский, Ф. M., Неизданное церковное слово о болгаро-византийских отношениях в 

второй половине Х века. Летопись историко-филол. общества при имп. Новоросийском 
университете, ГУ, Визант. отдел, П, Одесса 1894. 

Успенский, Ф. И., Партии цирка и димы в Константинополе, ВВр, 1, 1894. 
Успенский, Ф. И., Военное устройство Византийской империи, ИРАИК, МІ, вып, i, 1909. 
Успенский, Ф. H., История Византийской империи, 1, Москва 1912. 
Ферјанчић, B, О упаду склависиане на Пелопонез за време Романа Лакапина, 36P 

САН, XLIV, Византолошки институт, 3, Београд 1955. 
'Ферлуга, Я., Ниже војно-административне јединице тематског уређења. Прилог изучавању 

тематског уређења од УП до X века, Збр САН, XXXVI, Византодошки ИНСТИТУТ, 
I, 1953. 

Цанкова-Петкова, Г., Бележки към началния период от историята на българската дър- 
жава, ИИБИ, 6, 1956. 

Цанкова Петкова, l., О территории Болгарского государства в VIL—IX gs., BBp, XVII, 1980. 
Цанкова-Петкова, Г., Социальный состав населения болгарских земель в период визан- 

тийского госиодства, ВВр, ХХШ, 1963. 
Цонев, Ст. Стоковото производство във феодална България, ИПр, Х, 1954. 
Цухлев, JL, История на българската пърква, I, София 1910. 
Черноусов, Е., Римские и византийские цехи, ЖМНОр, 53, 1914. 
Шангин, M. А., Византийский писатель Арефа -- автор „Слово о мире с болгарами“, сп, 

„Историк-марксист“, 1939, № 3. 
Шангин, M. Византийские политические деятели первой половины X n. Византийский 

сборник, Москва 1945. | 
Шангин, M, Письма Арефы, новый источник о политических событиях в Византии 931 — 

934 г., BBp, I, 1947. 
Шахматов, А. A, Введение в курс истории русского языка, 1. Исторический процесс o6- 

разования русских племен и наречий, Петроград 1916. 
Шестаков, С. IL, К истории греко-болгарских отношений в третьем десятилетии Х-го века, 

ВУ, Ш, 1931. 
Шкорпил, К, Опис на старините в Черноморската област, ВУ, IV, 1, 1932. 
Adontz, N, І?аре et P origine de Basile 1, Byzantion, VHI, 1933; IX, 1934. 
"Aduarros, Ka Чотофа тоб Въботаоб xpárovs, 1, '"Aü5ra« 1939. 
Anastasievié£, D., La chronologie de la guerre russe de Tzimiscès, Byzantion, VI, 1931. 
Aninger, C. J., Abfassungszeit und Zweck des pseudolucianischen Dialogs Philopatris, Histor. 

Jahrbüch. der Górresgesellschatt, 12, 1891. 



350 Използувана литература — Judex librorum adbibitorum 

Authauser, J. B, Das Drachenwunder des heiligen Georg in der griechischen und lateinischen 

Überlieferang, Leipzig 1911. 

Вапезси, N, Un duc byzantin du XI s. Kátakalon Kékauménos, Bulletin de la Section histo- 

rique de l'Académie Roumaine, Xl, 1924. 

Baynes, М. Н., The Date of the Avar Surprise, BZ, XXI, 1912. 

Bénc, № А. Ai "Exubooual то” Boviyágow фло тд» Тедооу Хи» xal та сдетий суба тоб Аогва 

Kaioapeíac, “Ерика, l, 1928. 

Be&evliev, У., Der Titel xaráou zevoc, BZ, XXXII, 1932. 

Boak, A. E, The Book of the Prefect, journal of economic and buisness History, Cambridge, 

Mass., 1, 1929. : 

Bon, A., Le Péloponnése byzantin jusqu’ еп 1204, Paris 1951. 

Boneff, N, L'Eclipse totale de soleile du 24 Novembre 29 et Реге moderne, ГСУ, фмф, XLV, 

1948/1949. 

Boor, C. de, Rómische Kaisergeschichte in byzantinischer Fassung. ll. Georgius Monachus, 

Georgius Cedrenus, Leo Grammaticus, BZ, Il, 1893. 

Boor, C. de, Die Kronik des Logotheten, BZ, Vi 1897. 

Boor, C. de, Weiteres zur Kronikou des Logotheten, BZ, X, 1901. 

Brătianu, С. Le commerce bulgare dans l'Empire byzantin et le monopole de l'empereur Léon 

VI à Thessalonique, Сборник в памет на проф. П, Ников, ИБИД, XVI—XVII, 

София 1940. 
Bréhier, L, Les institutions de Р Empire Byzantin, I, Paris 1949. 

Bury, J. B, The Imperial Administrative System in the Ninth Century with a Revised Text of 

the Kleterologion of Philotheos, London, 1911. 

Bury, J. B, History of the Later Roman Empire, London 1923. 

CankovaPetkova, G, Bulgarians and Byzantium during the first Decades afier the Foun- 

dation of the Bulgarian State, Bsl, XXIV, 1, 1963. 

Chassin, G. J, Bélisare, généralissime byzantin (504—565), Paris 1954. 

Christophilopulos, A. P, Tò &ruoyecw fifltor Лото: тоб Хоро? хой а отр êv Bv£av- 

тір, AU vot 1935. 

Collart, P., Philippes, ville de Macédoine depuis ses origines jusqu'à la fin de l'époque Ro- 

maine, Paris 1937. 

Crampe, В., Philopatris, Ein heidnisches Konventikel des siebenten Jahrhunderts zu Konstan- 

tinopel, Halle 1894. 

Cumont, F., L'uniforme de la cavalerie orientale et le costume byzantin, Byzantion, П, 1925. 

Dain, A.: BZ, XLIV, 1951, pp. 94—96. 

Darrouzès, J, Inventaire des épistoliers byzantins du X*siécle, REB, XVIII, 1960. 

Delehaye, Н. Synaxarium ecclesiae Constantinopolitanae, Bruxelles 1902. 

Delehaye, Н., Les Saints Stylites, Bruxelles.—Paris 1923. 

Deissmann, A, Forschungen und Funde im Sarai, Berlin 1932. 

Detschew, D., Die trakischen Sprachreste. Österreichische Akademie der Wissenschaften, Phi- 

lologisch-historische Klasse, Wien 1957. | 

Diehl, Ch, L'origine du régime des thèmes dans l'Empire byzantin, Paris 1896 — Etudes By- 

zaniines, Paris 1900. 

Diehl, Ch, Le Sénat et le peuple byzantin, Byzantion, I, 1924. 

Dolger, Fr. Regesten der Kaiserurkunden des ostrómischen Reiches, Í, München—Berlin 1924. 

Dölger, Fr.: Archiv Ни Urkundentorschung, XI, 1929, pp. 44—57. 

Пб1гег, Fr, Die Chronologie des grossen Feldzuges des Kaisers Iohannes Tzimiskes ревеп 

die Russen, BZ, XXXII, 1932. 

Dólger, Fr, Bulgarisches Cartum und byzantinisches Kaisertum, ИБАИ IX, 1935 — Actes du 

IVe Congrès international des études byzantines. 

Dólger, Fr, Der Titel des sog. Suidaslexicon, SBAW, Ph.h. Abt, VI, 1936. 

Dólger, Fr, Der Bulgarienherrscher als geistlicher Sohn des byzantinischen Kaisers, Сборник 

B памет на проф. П. Ников, ИБИД, XVI—XVII, София 1940. 

Dólger, Fr, Aus den Schatzkammern des heiligen Berges, Textband, München 1948. 

Dólger, Fr, Ein Fall slavischer Einsiedlung im Hinterland von Thessalonike im 10. Jahrhun- 

dert, SBAW, 1, 1952. 

Dólger, Fr, Byzanz und die europäische Staatenwelt, Ettal 1953. 



Използувана литература - - Index librorum adhibitorum 351 

Dolget, Fr: BZ, XLVH, 1954, pp. 226—297, 
Ри} Се, L, Appunti di storia bizantino-bulgara. I, La leggenda bizantina della morte del re 

bulgaro Simeone, SBN, IV, 1935. 
Dujéev, L, Protobulgares et Slaves, Annales de l'Institut Kondakov, X, 1938. 
Dujéev, L: BZ, XLII, 1942, p. 336. 
Dujcev, L: REB, VII, 1950, p. 2922; 
Ви] сет, L: Bsl, ХЛ, 1951, pp. 88—90; ХШ, 1952/1953, р. 323. 
Dujécev, I, Les boliars dits intérieurs et extérieurs dela Bulgarie Médiévale, AOASH, 3, 1953. 
Dujéev, I, Due note di storia medievale, Byzantion, XXIX--XXX, 1959--1960 (Mélanges 

C. Giannelli). 
Ри] бет, I, Une ambassade byzantine auprès des Serbes au IXe siècle, 36P САН, Византо- 

лошки институт, књ. 7, Београд 1961. 
Dvorník, Е. Les Slaves, Byzance et Rome ац IX* siècle, Paris 1926. 
Dvorník, F. La vie de Saint Grégoire le Décapolite et les Slaves Macédoniens au lX* siècle 

Paris 1926. 
Dvorniík, F, Quelques données sur les Slaves extraits du tome IV Novembris des ,Acta Sanc- 

torum“, Bsli, 1 1929. 
Dvornik, Fr., Les légendes de Constantin et de Méthode vues de Byzance, Bsl, Supplementa, 

I, Prague 1933. 
Ebersolt, J, Les arts somptuaires de Byzance, París 1923. 
Ecloga Leonis et Constantini cum appendice. Ed. А. G. Мопѓеггаіцѕ, Athenes 1889. 
Finlay, G. A History of Greece from its Conquest by the Romans to the present Time, Il, 

Oxtord 1877. 
Геооуахӣѕ, A: BZ, XLI, 1941, p. 353. 
Gerov, В, Zur Frage nach der altbulgarischen Form des Namens der Stadt Saloniki, Cóop- 

ник в чест на проф. П. Ников, ИБИД, XVI—XVIII, 1940. 
Grégoire, Н., La vie de Saint Blaise d'Amorium, Byzantion, V, 1929—1930. 
Grégoire, H, Rangabé ou Courlemain, Byzantion, IX, 1934. 
Crégoire, Н., Une éópigramme greco-bulgare, Byzantion, IX, 1934. 
Grégoire, H, Le titre du Lexique de ,Suidas*, BZ, П, 1936. 
Grégoire, Н., Héros épiques méconnus, La Nouvelle Clio, IV, 1952. 
Grégoire, H., La carriére du premier Nicéphore Phocas, J/pooqoopà eic Ут. Къоохібур, Ювоза- 

Хотин, 1953. 
Grégoire, Н, Origine еі étymologie de la Нопѕе, Bul CL Sc. m. p. Ас. В. Belg, 5e s, t. 

XL, 1—3, 1954. 
Grosse, R, Das rómisch-byzantinische Marschlager vom 4.— 10. Jahrhundert. Das sog. Strate- 

gicon des Maurikios, BZ, XXII, 1913. 
Grosse, R, Römische Militárgeschichte von Gallienus bis zum Beginn der byzantinischen The- 

menverfassung, Berlin 1920. 
Grousset, A. L'empire des steppes, Paris 1941. 
Grumel, V. Sur les coutumes des anciens Bulgares dans la conclusion des traités, ИБИД, 

XIV.—XV, 1937. 
Grumel, V. Les Regestes des actes du Patriarchat de Constantinople. 

1 Les actes des patriarches. Fasc. П Les regestes de 715 à 1043. Socii Assumptioni- 
stae Chalcedonenses, 1936, 

Guilland, R.: EB, I, 1943. 
Guilland, R, Fonctions et dignités des eunuques, EB, П, 1944. 
Guilland, R, Etudes sur l'histoire administrative de Byzance. Le do:nestique des Scholes, 

REB, VII, 1951. | 
Guilland, R, Etude de littérature et de prosopographie byzantine. Les chefs de la marine 

. byzantine, BZ, XLIV, 1951. 
Guilland, К., Autour du livre des Cérémonies. Le Grand Palais. Les quartiers militaires, 

Bsl, XVII, 1, 1956. 
Guilland, R., Etudes sur l'histoire administrative de lEmpire byzantin. Les titres auliques 

des eunuques. Le protospataire, Byzantion, XXV—XXVI—XXVII, 1955--1956--1957. 
Guilland, R., Etudes sur l'histoire administrative de l'Empire byzantin: Proconcul, дюбитатос. 

REB, XV, 1957. ; ems са 

У 



352 Използувана литература — Index librorum adhibitorum 

Guiliand, R.: EB, 1959, p. 96 sq. 

Hadjinicolaou-Marava, À, Recherches sur la vie des esclaves dans le monde byzantin, 

Athènes 1950. | 

Heyd, W., Histoire du commerce de Levant, 1, Leipzig 1923. 

Hirsch, Е, Byzantinische Studien, Leipzig 1870. 

Honigmann, E. Die sieben klimata uud die 4/04 ELS ЕШУНМО!, Heidelberg 1929. 

Honigmann, E, Die Ostgrenze des byzantinischen Reiches, Bruxelles 1935. 

Honigmann, E, Le Synecdémos d'Hiéroclés et l'Opuscule géographique de Georges de Chy- 

pre, Bruxelles 1939. 
Honigmann, E, À propos de Ротрёіоро!іѕ еп Mésie, Byzantion, XXXII, 1950. 

Ivanoff, J, Le costume des anciens bulgares. Premier recueil dédié à la memoire de Théocor 

Uspensky, Paris 1930. 

Janin, R, Constantinople byzantiue, Paris 1950. 

Janssens, Y, Les Bleus et les Verts sous Maurice, Phocas et Heraciius, Byzantion, XI, 2, 1936. 

Jenkins, R. J. H. — B. Laourdas — C. А. Mango, Nine Orations of Arethas irom cod. 

Marc. gr. 524, BZ, XLVII, 1954. 

Jones, A. Н., The Greek City Нот Alexander to Justinian, Oxford, 1940. 

Jireček, K., Die Heerstrasse von Belgrad nach Konstantinopel und die Вайкаправве, Prag 1877 = 

bHB 4, 1931, 4. 

Kazarow, G. L, Cber die Namen der Stadt Philippopel, Ph. W., 1901. 

Kazarow, G, Die Gesetzgebung des bulgarischen Fürsten Krum, BZ, XVI, 1907. 

Kondakov, N. P., Les costumes orientaux à Та cour de Byzance, Byzantion, 11, 1925. 

Köhne, B. v, Beiträge zur Geschichte und Archaeologie von Chersonnesus in 'Taurien, St. Pé- 

tersburg 1848. 

Kolias, @., Léon Choerosphactes magistre, proconsul et patrice. Biographie— Correspondance 

(texte et traduction). Texte und Forschungen zur Bvzantinisch-reugriechischen Philo:o- 

gie, 31, Athènes 1939. 
i 

Kovióáopis, A: Пойхима tjs "Аходишас "Абу, ХШ, 1943. 

Krumbacher, K, Geschichte der byzantinischen Litteratur, München 1897. 

Kurtz, E.: BZ, IV, 1895, pp. 615—616. 

Адилоов, En: № “Ерош, 9, 1911. 

Aduzgos, Za.: Néos “Елронуио», 16, 1922. 

Даилона: дас, Г. Obocpór " дооз--АКвоше, боли, i, 1920. 

Laskaris, М. La rivalité bulgaro-byzantine en Serbie et 1а mission de Léon Rhabdouchos 

(917) (Constantin Porphyrogénéte, De adminisirando imperio, Chap. 32), Revue Histori- 

que du Sud-Est Européen, XX (1943) = Deux notes sur ie régne de Syméon de Bul- 

garie, Wetteren 1952. | 

Lemerle, P, Philippes et la Macédoine Orientale à l'époque chrétienne et byzantine, Recher- 

ches d'Histoire et d'Archéologie, Paris 1940. 

Maas, P. Der Titel des „Suidas“, BZ, XXII, 1932. 

Mango C. and 1 Sevcenco, A new Manuscript of ihe De Ceremoniis, Dumbarton Oaks 

Papers, XIV, 1960. 

Maspero, J, Фодедйто: etorgariórat dens l'armée byzantine аи Ме siècle, BZ, XH, 1912. 

Mercaii Gio, Minuzie 31. Correzioni al discorso per la pace coi Bulgari, Bessarione, XXXV, 

1919 == Opere Minori raccolte іп occasione del settantesimo natalizio, IV, Città del Va- 

Нсапо, 1927. | 

Miller, К. Kineraria Romana ап der Напа der Tabula Peutingeriana dargestellt, Stuttgart 1916. 

Moravcsik, Cy, Zur Benennung der Ungarn, KCsA, 2, 1926-—1933. 

Moravcsik, Gy, Когховшои — ein altbulgarisches Wort? KCsA, II, 6, 1932. 

Moravcsik, Gy,: Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae, 1, 1951, pp. 227—233. 

Могаусвік, Су. Byzantinoturcica. Die byzantinischen Quellen der Geschichte der Türkvólker. 

Zweite durchgearbeitete Auflage, 1, 1958. 

Mušmov, N. A, Une monnaie d'argent de leinpereur Alexandre, Byzantion VI, 1931. 

Nicole, J, Le Livre du préfet ou l'Edit de Г empereur Léon le Sage sur les corporations de 

Constantinople, Genève 1893. 

Niederle, Lẹ, Manuel de laniiquité slave, I. L'Histoire, Paris 1923 

Obolensky, D, Tbe Bogomils. A Study in the Balkan Neo-Manichaeism. Cambridge 1948. 



п 

Използувана литература — ш4ех Ногога adnibitorsin 353 

Osirogorsky, G. History of ihe Byzantine State, Oxford 1956. 
Osirogorsky, G, Die Krónnung Symeons von Bulgarien d durch den Pairiarchen Nikolaus 

Mystikos, ИБАИ, IX, 1935. 
Ostrogorsky, G. La pronoia, Byzantion, XXII, 1952. 
Osirogorsky, G, Sur la date de la composition du Livre des ihémes ci sur l'époque de la 

constitution des premiers thèmes d'Asie Mineure, Byzantion, ХХШ, 1953. 
Ostrogorsky, G.: PWRE, 2, R, V, 1934, col. 2131—2132. 
Поладдлоодос -— Kegoutés, А, “иоовоика eis тои» Вот тоб бою» Лозка, BBp, XV, i908. 
eT J. B., Les palais et les églises des Blachernes, Athènes, 1928. 
Patzig, Е, Leo Grammaticus und seine Sippe, BZ, Ш, 1894. 
Pertusi, А. Nuova ipotesi sull'origine dei temi bizantini, Aevum, XXVHI, 1954. 
Petit, Lọ, Vie de Saint Michel Maleinos, Revue de l'Orient Chrétien, VII, 1902. 
Poioisky, H. J, Manicháàismus, РУКЕ, Supplementband, Vi, 1935. 
PreobraZensky, P., Vorlaüfige Thesen betreffs des Symeon Logo:hetes, Archiv iir sl Phil, 

XXX, 1908. 
Przychocki, G.: Eos, XVI, 1910. 
Radojitit, G., La date de la conversion des Serbes, Byzantion, XXII, 1952. 
Pág Г. zai М. Поти, Xórvrayua то» Васо” xovóvow, il, Абу 1852. 
Rogers, С. Е. I, The Fear of Hell as a means of conversion, Religion, June, 1935. 
Ronde, E, Фиодлаточ, BZ, V, 1896. 
Runciman, St, The Emperor Romanus Гесарепив and his Reign, Cambridge, 1929. 
Runciman, St, History oi the First Bulgarian Empire, London 1930. 
Runciman, St, Tbe Medieval Manichee. А Study of the Christian dualist Heresy, Cambridge 1946. 
Sakásov, I v. , Bulgarische Wirtschaftsgeschichte, Beriin -— Leipzig 1929. 
Saihas, C. N., Documents inédit relatifs á l'histoire de la Grèce au Moyen Age, Paris 

1880—1890. 
Serruys, D, Recherches sur l'Epitomé (Théodose de Mélitene, Léon le Grammarien, Syméon 

Logothéte, еѓс.), BZ, ХУІ, 19/7. 
Schiller, H. Geschichte der römischen Kaiserzeit, I, 1883. 
Skaren & 0 Lf, V. №, A Study ot Manichaeism in Bulgaria with special Reference to the Bo- 

comiis, New York 1997. 
Soloviev, AL V. Le nom byzantin de la Russie, Gravenhage 1937. 
Stein, E., Zur EE der Themenveriassung, Studien zur Geschichte Ges Dyzaniirischen 

Reiches, Stuttgart 19189. 
Stein, E. Histoire du Bas Empire. П. De la disparation de PEmpire d'Occident à ia mort се 

Justinien (476.—565). Paris — Bruxelles — Amsterdam 1949. 
Stein, E, Geschichte без spütrómischen Reiches. 1. Wien 1928. 
Siókle, A. Spátrómische und byzantinische Züntie, Leipzig 1911. 
Siruck, A., Die Eroberung Thessalonikes durch die Sarazenen im Jahre 904, EZ, XIV, 1909. 
Tafel, Th. L. Fr, De Thessalonica eiusque agro dissertatio geographica, Bero! ini 1830. 
Tafrali, О., Topographie de Thessalonique, Paris 1913. 
Ta а тай 1, O., Thessalonique des origines au XIVe siécie, Paris 1919. 
Ter Mkr tischian, К. Die Paulikianer im byzantinischen Kaiserreiche und verwandte härg- 

tische Erscheinungen in Armenien, Leipzig 1893. 
Treitinger, O, Die ostrómische Keiser- und Heichsidee nach ihrer Gestaltung im hófischen 

Zeremoniell, Jena 1938. 
Va s tuyi, Fr, La vie de Saint Luc le Stylite. Patrologia Orientalis, ХІ. Paris 19 
Vasi:iev, А. А, Histoire de l'Empire byzantin. Е П. Paris 1939. 
Vas п А. А. Byzance et les Arabes. І. La dynastie d'Amorium. Bruxelles 1935. 
Vasiliev, А. A, The Second Russian Atiack of Consta ntinople, Dumbarion Oaks Papers, 

VI, 1951. 
Vasmer, M. Russisches ethymologisches Wörterbuch, П. Heidelberg 1955. 
Vasmer, M, Die Slaven in Griechenland. Berlin 1941. 
Vogt, A, Vie de St. Luc le Stylite, Analecta Bollandiana, ХХУШ, 1909. 
Vogi, A, Constantin VII Porphyrogénéte. Le Livre de cérémonies. 1—1, Paris COE dc 
Westberg,! Е, Die Fragmente des Toparcha Goticus (Anonymus Tauricus) aus dem 10. Jahr- 

hundert, 5t. Petersburg 1901. 
Zaxkeéüügpo e d. ~ Gi Srde, êr Ема, Аббос i 
Zlatarski, , Die Besiedlung der Balkenhelbinsel durch die Slaven. Revue international 

des Ende Balkaniques, H, 1936. 

45 Гропки извори за българската история, т. V 



| 
i 

| 

СЪДЪРЖАНИЕ 

Увод от Иван Дуйчев. 
Prae:atic 

1. Книга на Enapxa — увод, превод н бележки от Г. Цанкова-Петкова. 
Epi archicon БНО 

2. За Седемте Климата на земята -- увод, превод и бележки от B. Тъпкова-Заимоға 

De Septem Climatibus 
3. Житие на Власий Аморийски -- увод, превод и бележки ст П. Тивчев. 

Vit а Зап AÀmoriensis 

4. Йоан Камениат, За превземането на град Солун - увод, превод и бележки от М. Войнов 

loannis Cameniatae De excidio Ten 
5. „Чудото“ на ca. i Георги --- увод, прев и бележки от Ив. Дуйчев. 

Miraculum S. Georg 
6. Методий Патарски, pubs за царството на народите — увод, превод и бележки от 

Д. Йончев 
M по! Paiarensis Хага! lio de gentium r тесто т 

7. Арета Кесарийски, Съчинения -— увод, превод и бележки от Л. Мончев 

Areihae Opuscula 
8. Житие на Марий Нова — увод, превод и бележка от П. Тивчев. . . . . . . 

Vi ia M агае nu ioris 

9. Слово за мира c българите — увод, превод и бележки от Иван Дуйчев. 
De pace cum Bulgaris homiiia 

10. Житие на Герман Козинитски -- увод, превод и бележки от Jl. Йончев. 
Viia Sancti Germani 

11. Продължителят на Теофан, Хронография — увод, превод и бележки от гів. Дуйчев 
Theophanis Continuati Chronographia 

12. Лъв Граматик, Хронография — увод, превод и бележки от B. Тъпкова-Заимова 
Leonis Grammatici Chronographia 

13. Псевдо-Симеон, Хронография — увод, превод и бележки от Г. Цанкова-Петкова. 
Pseudo-Symeonis Chronographia 

14. Послание на цариградския патриарх Теофилакт до българския цар Петър — увод, 
превод и бележки от Ив. Дуйчев. ера 

Theophyiacti Constantinopolis patriarchae Epistola Petro Bulgarorum regi 
15. Константин Багренородни, i За темите; ll. За управлението на държавата; Ш. За 

церемониите — увод, превод и бележки от Г. Цанкова-Петкова и П. Тивчев 
Constantini Porphyrogeniti L Пе thematibus; И. De administrando imperio; Ш. De ce- 

rtimoniis aulae Byzantinae. 
16. Житие на Павел Латърски Нови — увод, превод и бележки or Л. Иончев. 

Vita Pauli lunioris in monte Latro 
17. Житие ва Лука Нови Стирийски — увод, превод и бележки от B. Тъпкова-Заимова 

Vita Lucae Iuniotis Steriotis 
18. Житие на Дука Стълпник — увод, превод и бележки от В, Тъпкова-Заимова . 

Vita Lucae Stylitae 
19. Новела на Йоан Цимисхий относно комеокиона НЕ заловените роби —- урод, 

превод и бележки от П. Тивчев. b us 
Novela imperatoris loanuis Tzimiscis de уес за capto: uim тапс ipiorum 

arat tæ 



Съдържание -— Нос volumine conliaediur 

=) 

20. ms за обсалата на Цариград от Антоний Студит — увод, превод и бележки от 
Цанкова- Петкова . . . Е” С 

а Studitae De obsidione Constantinopolis oratio 
21. Епархийски списък от времето на Иоан Цимисхий -- увод, превод и бележки от 

B. Тъпкова-Заимова. нъ ET 
Notitia episcopatuum tempore loannis Tzimniscis scripta 

22. Лъв Дякон, История - . увод, превод и бележки от Г. Панкова-Петкова 
Leonis Diaconi Historiae 

23. Анонимен автор, Съчинение за военното изкуство — увод, HDeBO/ и бележки от 
l. анковаз етковаро . Мо &outoE прот ана аа ДО NOE а бо. X de o abu ox 

Anonymi De re militari liber 
24. Синаксар Hà цариградската църква -- увод, превод E бележки от Иван Дуйчев, 

П. Тивчев и Л. Йончев ..... Avec M EL Bo 
Synaxarium ecclesiae Constantinopoli tanae 

25. Фил гопатрис, Диалог -- увол, превод м бележки ov Л. Цончев. . 
Philopatris Dialogus " 

26. Записки Ha Готския топарх — увод, превод и бележки от Л. Мончев. ... 
Toparchae Gotici Fragmenta 

27. Чудеса на cB. Димитрий Солунски —увод, превод и бележки от В. Тъпкоза-Заимова 

Miracula Sancii Demetrii 
28. Стихотворение oT анонимен автор — увод, превод и бележки от D. Цавкова-еткова 

Carmen Anonymi 
29. Свидас, Азбучник — увод, превод и бележки ov Г. Цанкова-Петхова . 

Suidae Lexicon . 
30. Страбонов Епитоматор —- увол, превод и бележки от Л. Мончев. . . . .... 

Strabonis Geographicoruim Epitome 
31. Житие на Михаил Малеин - увод, превод и бележки от В. Гъикова-Занмон 

Viia Michaelis Мајен 
32. Похвално слово за Фотий Тесалииски - увод, превол и бележки от г. Цаскова- 

СОВА CR! Част А зи. © ода Чар Qe dori e БО lan as. rre ДВЕ oss toe a 
Laudatio Photii Thessaloniceusis 

33. Йоан Геометър — Стихотворения -- увод, превод и бележки от Г. Цанкова-Пет- 
kosa M В ра а а а BA mm om У 

ioannis Geomel:ae Carmina 
34. ее автор, Старипите на Цариград - увод, презод и бележки от И. Тивчев 

Scriptoris Anonymi Patria Constantinopolis 
Показалец — съставил П. Коледаров, мн 
Index nominum et rerum 
лвкрашеният Ра ок бе Е Ом жъне Жо Век ве о а Мор В а а 
Abbrevialiones 
Използувана литература — съставил ОВЛА НОВЬ elm we Ка а dou 

L 

index librorum achipitorum 

(M OPE 


